
 

 

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ! 

 

Az alábbiakban a kecskeméti Család- és KarrierPONT működtetését végző 

konzorcium által gyűjtött, nyilvános adatbázisokban szereplő, hagyományostól 

eltérő foglalkoztatási állásajánlatokat olvashatja. 

Minden állásajánlatnál megjelöltük a hivatkozást, melyre kattintva elérhető a teljes 

álláshirdetés, valamint a jelentkezés módja. 

Bízunk benne, hogy a hétről-hétre frissülő kínálatból Ön is megtalálja a céljainak 

leginkább megfelelő lehetőségeket! 

Amennyiben segítségre lenne szüksége a család és a karrier összeegyeztethetőségét 

illetően, a kecskeméti Család és KarrierPONT tapasztalt szakembereivel, izgalmas 

képzéseivel szeretettel várja Önt! 

További információk a www.nokcsaladmunka.hu weboldalon és Család és 

KarrierPONT Kecskemét facebook oldalán a link-re kattintva! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KERESKEDELEM - MARKETING 



 

 https://www.profession.hu/allas/elado-epito-osztaly-kecskemet-obi-hungary-retail-kft-
kecskemet-1405665?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

OBI Hungary Retail Kft.  

Eladó - Építő osztály - Kecskemét 
 

AZ OBI sikerének a titka, hogy mindig új utakon jár. 

Magyarországon 29 OBI áruházban, több mint 1800 elkötelezett munkatársunk áll 
vásárlóink rendelkezésére.  

kecskeméti áruházunkba  

Eladó  

munkatársat keresünk 

építő osztályra! 

Feladatok: 

o teljes körű információnyújtás, tanácsadás a vásárlóink számára 
o pontos igényfelmérés 
o szakszerű értékesítés 
o rendelések kezelése 
o az áruház feltöltöttségének biztosítása 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

o szakirányú végzettség 
o vevőközpontú gondolkodású, segítőkész, dinamikus személyiség 
o targoncavezetői jogosítvány előny! 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

o német és/vagy angol nyelv ismerete 
o hasonló pozícióban szerzett kiskereskedelmi tapasztalat 

Amit kínálunk:  

o stabil munkahely egy növekvő európai vállalatnál 
o folyamatos továbbképzési lehetőségek 



 

o karrierlehetőség egy modern és fejlődő cégnél 
o átlagon felüli bérezés + juttatások (havi prémium, karácsonyi jutalom, 

cafeteria) 
o dolgozói vásárlói kedvezmény 

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Anyagmozgatás, Rakodás 
 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 12 b.  

Egyéb juttatások: 

éves bónusz / mozgóbér, cafeteria, szakmai tréningek 

 

  



 

https://www.profession.hu/allas/bolti-elado-saxoo-international-kft-kecskemet-
1406236?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Bolti eladó 
Saxoo London férfi ruházati termékekkel foglalkozó cég Kecskemét - Malom Központ 
márkaüzletébe részmunkaidős munkatársat keres eladói munkakörbe! 

Feladatok: 

- Termékeink értékesítése, szakszerű kiszolgálás 

- Az üzlet egységes, esztétikus képének megtartása, árukihelyezés 

- Raktári feladatok 

- Leltározás 

Profil: 

- Ruházati vagy kereskedelmi tapasztalat 

- Elhivatottság, megbízhatóság 

- Pontosság, rugalmasság 

- Pozitív személyiség 

 
Amit kínálunk: 

- Stabil vállalati háttér, hosszútávú munkalehetőség 
- Sokszínű feladatkör és kedves munkatársak várnak Önre 
- Intenzív betanítás 

- Azonnali munkakezdés 

- A próbaidő után dolgozói kedvezmény 

- Bónuszrendszer 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

1-3 év szakmai tapasztalat 



 

Állás, munka területe(i): 

 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 
 Részmunkaidő 6 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Korona utca 2.  

  



 

https://www.workania.hu/allas/hrcv-szemelyzeti-szolgaltato-kft/O3388798 

Értékesítő kolléga Kecskemét, Izsáki út 
Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

Országos kereskedelmi partnerünk Kecskemét, Izsáki úti üzletébe keresünk frissáru eladó 
munkakörbe munkavállalókat, feladatok közé tartozik a pult szakszerű feltöltése, az áru pultba 
való kihelyezése, szavatossági idők pontos betartása, vevők szakszerű kiszolgálása. 

Egyéb béren kívüli juttatások 

- hosszú távú munka 
- bejelentett állás 
- versenyképes bér 
- cafetéria 
- területi bónusz 
- utazási támogatás 

Információk a kiválasztási folyamatról 

- gyors, pontos munkavégzés 
- több műszakos, változó munkarend vállalása 
- terhelhetőség 
- csapatmunka 
Fényképes önéletrajzokat várunk. 

Megbízó 

Kiskereskedelem 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

alapfokú végzettség 
középfokú végzettség érettségi nélkül 
középfokú végzettség érettségivel 
OKJ 

Képzési szak 

kiskereskedelem 

 



 

Készségek és személyes tulajdonságok 

- kereskedelmi vagy szakirányú végzettség előny 
- EÜ alkalmassági 
- erkölcsi bizonyítvány 
  



 

 

SZAKMUNKA 
  



 

https://www.profession.hu/allas/raktaros-seged-eurest-kft-kecskemet-
1406646?sessionId=7bc8ad4bf02fc14d67c2a918c310e492 

Raktáros-segéd (hétfőtől-péntekig, 
részmunkaidőben Diák, MMK-s is) 
Amit kínálunk:  

 szabad hétvége, 
 4 órás munka,  
 külön jutalmazzuk a megbízhatóságodat, pontosságodat, 
 munkaruha, 
 biztosítunk reggelit, ebédet, kávét és személyzeti védőitalt, 
 multinacionális, nagyvállalati környezet, 
 professzionális konyhatechnológia, 
 stabil, kiszámítható munkarend, 
 folyamatos szakmai kihívás. 

Feladatok a napi menü alapján:  

 árurendelés, 
 árukezelés, 
 árumozgatás, 
 raktár rendben- és tisztántartása 

Amit kérünk:  

 érvényes negatív mellkas röntgen lelet, 
 kulturált, ápolt, tiszta megjelenés, személyi higiénia, 

Helyszín, munkaidő:  

Kecskeméti autóipari cég területén nyíló Eurest étterem, napi 4 óra, 1 műszak, 
Jelentkezését fényképes önéletrajz küldésével várjuk 
 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet H-P-ig: 9:00-15:00-ig: 30/287 03  

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Anyagmozgatás, Rakodás 
 Részmunkaidő 4 óra 
 Diákmunka 



 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét  

  



 

https://www.profession.hu/allas/takaritono-mm-kft-kecskemet-
1400042?sessionId=7bc8ad4bf02fc14d67c2a918c310e492 

MM Kft.  

Takarítónő 
Főbb feladatok, munkák:  

Iroda helységek takarítása 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

Precízitás, megbízhatóság 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

Takarítás területén többéves tapasztalat 

Amit kínálunk:  

Versenyképes jövedelem, cafetéria juttatás 

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Takarítás, Tisztítás 
 Részmunkaidő 4 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.  

Havi nettó fizetési keret:  

79 800 HUF 



 

Egyéb juttatások: 

cafeteria 

Jelentkezés az állásra: 

Fényképes önéletrajz 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takarito_H_pentekig__reszmunkaido__Diakok_MMK_s
_palyazok_is__97807546.htm#xtor=AL-182&xts=434551 

 

Szeretne egy megbízható, stabil munkahelyen dolgozni?  
Az Eurest kft. felvételt hirdet a következő pozícióban:  

Takarító (H-péntekig, részmunkaidő MMK-s pályázók is)  

 
Munkaidő: napi 8 óra, munkanapok (hétfő , szerda , péntek)  
 
Helyszín: kecskeméti autóipari cég területén működő Eurest étterem.  
 
Jelentkezését fényképes önéletrajz küldésével várjuk a mercedes@eurest.hu e-mail címre, érdeklődni 
a 30/ 287 0358 telefonszámon.  
 
Amit kínálunk:  
- 8 órás munka, munkanapok (hétfő, szerda, péntek)  
- bónusszal jutalmazzuk a megbízhatóságodat, pontosságodat 
- munkaruha 
- biztosítunk reggelit, ebédet, kávét és személyzeti védőitalt 
- multinacionális, nagyvállalati környezet 
- professzionális konyhatechnológia  
- stabil, kiszámítható munkarend 
- folyamatos szakmai kihívás  
- MMK-s pályázók jelentkezését is várjuk 
 

Feladatok a napi menü alapján:  
- mosogatás, konyha tisztán tartása, takarítás,  
 
Amit kérünk:  
érvényes negatív mellkas röntgen lelet,  
kulturált, ápolt, tiszta megjelenés, személyi higiénia 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/a1787abba728d704b38f4ed719e15ded.html 

Pék-Maker Kft. (PÉK-M KFT.) 
Munkatársat keresünk 

Sütemény összekészítő (részmunkaidős) 
pozícióba. 
 
Katonatelepi cukrászüzembe keresünk áruösszekészítőt részmunkaidőbe, délutáni/esti 
munkavégzéssel. 
A munkakezdés délután 4-5 óra, a munkaidő tartama naponta kb. 4-6 óra. 
Keresetkiegészítésnek tökéletes, könnyű fizikai munka! Nyugdíjasok, diákok jelentkezését is 
várjuk! 
Feladata: rétesek, aprósütik és cukrászsütemények összekészítése rekeszekbe szállítólevelek 
alapján. Fontos a precíz és figyelmes munkavégzés az áru kényes természete miatt. 
Előnyt jelent a hasonló területen szerzett tapasztalat. 
Bérezés: megegyezés szerint, heti fizetéssel 
Jelentkezni kizárólag fényképes önéletrajzzal lehet a megadott e-mail címen.  

 

  



 

https://www.workania.hu/allas/hrcv-szemelyzeti-szolgaltato-kft/O3489719 

Megváltozott munkaképességű betanított 
dolgozó Kecskemét Talfája út 
Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

Országos kereskedelmi partnerünk, Kecskemét Talfája úton található üzletébe keresünk 
Megváltozott munkaképességű munkatársat. 
 
A munka jellege: könnyű fizikai munka, pénztár, árufeltöltés, friss-árú eladó 
Azonnali kezdési lehetőség 
 
Munkaidő: havi: 
-40 órás  
-35 órás 
- 30 órás 
-25 órás 
- 20 órás 
 
Feladat:  
áru szavatossági idejének napi szintű ellenőrzésé 
árufeltöltés, polc címkék cseréje 
polcok takarítása 
üzlethez tartozó parkoló takarítása 
pénztár kezelés 
 
Előny: 
rehabilitációs kártya 
elvárás: 
megváltozott munkaképesség igazolása 
 
Jelentkezését várjuk a toborzas@hrcv.hu email címen. 
 
Az állást fogyatékkal élők is betölthetik. 

Egyéb béren kívüli juttatások 

bejelentett munkaviszony 
 
határozatlan idejű munkaszerződés 

 



 

Megbízó 

Nagykereskedelem 
 
Élelmiszer kereskedelem 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

alapfokú végzettség 
középfokú végzettség érettségi nélkül 
középfokú végzettség érettségivel 
OKJ 

Képzési szak 

kereskedelem 
  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/takaritokat_keresunk/kecskemet/5846889 

Kecskemét Államkincstárhoz 2 fő takarítót keresünk. 1 fő délelőtt 4 órában hétfőtől péntekig 8-
12 óráig, 1 fő délután 3 órában hétfőtől csütörtökig 16:30-19:30-ig pénteken 14:00-17:00-ig. 
4 órás bér: br.74.500 Ft. 
3 órás bér: br.55.875 Ft. 
 
Jelentkezni lehet önéletrajzzal: 
hr@sos-alfa.hu 

 

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/kecskemeten_helyettes_takaritonot_keresunk/kecskemet/5360840 

Kecskeméten, Halasi úti felüljáró KÖZELÉBEN irodaházhoz HELYETTES takarítónőket keresünk! 

 
Hosszú távra tervezünk! 
 
Munkaidő: 
Hétköznap: 14:00 - 18:00 
 
A helyettes azt jelenti, hogy amikor valaki beteg, vagy szabadságra megy. Ezt nem mindig tudjuk 
előre, ezért keresünk nyugdíjasokat. 
 
Csak kecskeméti Hölgy lakosok jelentkezését várjuk! 
Nyugdíjasok előnyben! 
 
Fizetés: nettó 650 Ft/óra 
Nagyon nyugis, kényelmes munka, jó légkörrel. 
 
Kérem, 55 év alattiak NE is jelentkezzenek, tapasztalat szükséges! 
 
Jelentkezés módja, e-mailen keresztül:  
 
Írja meg, hogy melyik városba jelentkezik, rövid bemutatkozással, telefonszám megadásával ! ! ! 

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/takaritonot_keresunk_kecskemeten/kecskemet/4246961 

Kecskeméten, a Halasi úti felüljáró közelében lévő irodaházhoz állandó takarítónőket 

keresünk! 
 
Hosszú távra tervezünk! 
 
Munkaidő: 
Hétköznap: 14:00 - 18:00 
 
Csak kecskeméti Hölgy lakosok jelentkezését várjuk. 
Nyugdíjasok előnyben! 
 
 
Kérem, 55 év alattiak NE jelentkezzenek, tapasztalat szükséges! 
 
Jelentkezés módja, e-mailen keresztül. 
 
Írja meg, hogy melyik városba jelentkezik, rövid bemutatkozással, telefonszám megadásával. 
Köszönöm!  



 

 

 

Irodai munka 



 

https://www.profession.hu/allas/vevoi-kapcsolattarto-oras-impc-personnel-hungaria-kft-
kecskemet-1407006?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Nemzetközi nagyvállalat kecskeméti gyárába – folyamatos bővülés miatt – keresünk 
tapasztalattal rendelkező kollégát az alábbi munkakörbe:  

VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ (NAPI 6 
ÓRÁS MUNKAVÉGZÉS) 
FELADATOK 

 A belföldi vevői rendelések és szállítások koordinálása, továbbá az elosztó és központi 
raktárak közötti áruáramlás biztosítása. 

 Rendelésfeldolgozás, kiszállítás szervezés 
 Raklapnyilvántartás 
 Kapcsolattartás a területeti képviselőkkel, partnerekkel 
 Értékesítéssel kapcsolatos információk összegzése, jelentések, statisztikák előkészítése 
 Kapcsolattartás a társosztályokkal 
 Anyagáramláshoz kapcsolódó dokumentáció elvégzése 

KÖVETELMÉNYEK 

 Középfokú végzettség (felsőfokú előny) 
 Alapfokú angol nyelvtudás 
 MS Office ismeret 
 Jó problémamegoldó és hatékony kommunikációs képesség 
 Precizitás, igényes munkavégzés 

AMIT MEGBÍZÓNK NYÚJT 

 Modern munkakörnyezet - új gyárépület 
 Versenyképes alapbér + havi teljesítmény bónusz + havi jelenléti bónusz + cafetéria 
 Folyamatos fejlődési lehetőség nyelvi és szakmai képzések formájában 
 Multinacionális vállalati háttér, támogató, különösen emberbarát közeg 

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I) 

 Szállítás, Beszerzés, Logisztika 
 Logisztikus, Fuvarszervező 
 Ügyfélszolgálat, Vevőszolgálat 
 Vevőszolgálat 

 



 

MUNKAVÉGZÉS HELYE 

Kecskemét 

Várjuk fényképes önéletrajzát a lenti e-mail címre. Kérjük az email tárgyában feltüntetni a 
pozíció pontos megnevezését: VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ (Napi 6 órás munkavégzés), 
Kecskemét 

  



 

https://www.profession.hu/allas/megvaltozott-munkakepessegu-vevoszolgalati-munkatars-
reszmunkaido-trenkwalder-kft-kecskemet-
1402370?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

Kecskeméti, multinacionális Partnerünk keres megváltozott munkaképességű munkavállalót 
vevőszolgálati munkatárs feladatkörbe. 

Megváltozott munkaképességű 
vevőszolgálati munkatárs (részmunkaidő) 

 

Főbb feladatok, munkák:  

 A beérkező megrendelések feldolgozása, majd a rendelések kiszállításának 
megszervezése és teljesülésének ellenőrzése 

 Raklapok mozgásának nyomon követése 
 Kapcsolattartás a vevőkkel, területi képviselőkkel, külsős partnerekkel és a 

társterületekkel 
 Belföldi értékesítéssel kapcsolatos elemzések készítése 
 Készletszintek nyomon követése 
 Árak beállítása, ellenőrzése 
 A Sales Manager munkájának támogatása 
 A vállalatirányítási rendszerből történő adatgyűjtés, riportkészítés 
 Bejövő számlák ellenőrzése, pénzügyi osztály segítése 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

 Középfokú végzettség (felsőfokú előny) 
 Office ismeret 
 Jó problémamegoldó és hatékony kommunikációs képesség 
 Precizitás, igényes munkavégzés 
 Alap angol nyelvtudás (elsősorban írásban) 

Amit kínálunk: 

 Piacképes bérezés és juttatási csomag 
 Egy befogadó, támogató közeg, ahol számít a véleményed 
 Részmunkaidő - 6 óra 

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Betanított munka 



 

 Ügyfélszolgálat, Vevőszolgálat 
 Vevőszolgálat 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét, Magyarország  

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=5fdfa301f1da08e3 

Adatrögzítő 
Nyugdíj Invest kft - Kecskemét 
 

Cégünk több mint 40 éves pénzügyi múlttal rendelkező leányvállalataként, egy új szektor 
beindításában bővítéseket tartunk. Célunk és feladatunk Magyarország lakosságának 
szociális biztonságának megteremtése. Az egyre inkább növekedő igény lefedése miatt 
rugalmas időbeosztással, azonnali kezdéssel munkatársat keresünk. 

Mit várhatsz el tőlünk? 

 Kiemelkedő és tervezhető kereseti lehetőség-a 
 Teljesítményarányos munkaidő, előre tervezhető időbeosztás 
 Hosszú távú munkalehetőség, Szakmai fejlődés 
 Modern, irodai munkakörnyezet 

Mit kérünk Tőled? 

 Napi 2-4 óra munkavégzés (minimum heti 12 óra) 
 Légy igényes, adj magadra 
 Gyorsaság, pontosság és precizitás 
 Önállóság mellett, erős csapatszellem van benned 
 Felsőfokú végzettség nem elvárt, de előnyt jelent 

FELADATOK, melyek Rád várnak 

 Információk elemzése és javaslatok kidolgozása 
 Beérkező ügyfél igények kiszolgálása és adminisztrációja 
 Kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel, új igényeik kezelése 

Az elvárások igazak Rád? 

Úgy érzed lételemed a kommunikáció? 

Szeretsz segíteni, változatos helyzeteket megoldani? 

Ha magadra ismertél, akkor jelentkezz hozzánk fényképes önéletrajzzal! 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő 

Fizetés: 100 000,00Ft - 300 000,00Ft /hónap 



 

https://hu.jooble.org/desc/-
943320894468791547?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=1&elckey=-
3346576595448574852&sid=6172389970229688260&age=110&relb=100&brelb=100&bscr
=1536,76208&scr=1536,76208&iid=8776617353157419882 

Általános irodai adminisztrátor  
Cég: Virtuális Munkaerőpiac Portál 

Város: Kecskemét  

Fizetés: 149 000 Ft/hó 
 
Munkakör kiegészítése  

ADMINISZTRÁTOR (részmunkaidőben is betölthető)  

Felajánlott havi bruttó kereset (Ft)  

149 000  

Állománycsoport  

ügyviteli alkalmazott  

Foglalkoztatási jogviszony  

Munka Törvénykönyve szerinti  

Munkavégzés helye  

6000 Kecskemét Kisfái 0730/141. Hrsz. 

Egy helyen történő foglalkoztatás  

Elvárt iskolai végzettség  

 gimnázium  

  



 

https://www.workania.hu/allas/human-skill/O3253116 

Toborzási és kiválasztási munkatárs 
Feladatkör, kompetenciák és felelősség 

Bővülésünk okán saját csapatunkba keresünk munkatársat, román nyelvtudással! 
 
Feladatok: 
Munkaerő-kölcsönzési projektek lebonyolítása fizikai pozíciókra, elsősorban külföldre 
Toborzási tervek kidolgozása és végrehajtása; 
Álláshirdetések elkészítése, beérkező pályázatok elbírálása; 
Jelöltek direkt és indirekt keresése 
Kapcsolattartás a partnercégekkel 
 
Elvárások: 
Toborzói tapasztalat előny! 
Kialakult kapcsolati háló előny! 
Határozott, problémamegoldó személyiség; 
Rugalmasság, stressztűrő képesség 
Angol nyelvtudás 
Román nyelvtudás!!! 
 
Amit ajánlunk: 
Rugalmasan, otthonról végezhető munka 
Céges telefon 
Fizetés megegyezés szerint 
 
Az állást fogyatékkal élők is betölthetik. 

Megbízó 

Munkaközvetítés, személyzeti tanácsadás 
 
Célunk mind a személyzeti kiválasztás, mind az emberi erőforrásfejlesztés területén a 
legkorszerűbb pszichológiai eszköztárral és speciális képzés és coaching szolgáltatással állni 
megrendelői szolgálatára.  
Különböző szintű bel- és külföldi munkalehetőségeinkkel célunk az álláskeresők és 
munkáltatók egymásra találásának elősegítése. 

 

 

 



 

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások 

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók 

alapfokú végzettség 
középiskolai tanuló 
középfokú végzettség érettségi nélkül 
középfokú végzettség érettségivel 
OKJ 
főiskolai/egyetemi hallgató 
főiskolai végzettség 
egyetemi végzettség 

Beszélt nyelvek 

Angol nyelv - Küszöbszint (B1) 

Hirdető cég 

A cég rövid jellemzése 

A Human Skill célja, hogy mind a személyzeti kiválasztás, mind az emberi erőforrásfejlesztés 
területén a legkorszerűbb pszichológiai eszköztárral és speciális képzés és coaching 
szolgáltatással álljon megrendelői szolgálatára.  
Különböző szintű bel- és külföldi munkalehetőségeinkkel célunk az álláskeresők és 
munkáltatók egymásra találásának elősegítése. 

A cég címe 

Human Skill 
Sasfiók utca 4.  
1124 Budapest 
http://humanskill.hu 

Kapcsolat 

Kapcsolattartó személy: Labundy Enikő 
Tel.: +36305146491 
E-mail: Küldje el önéletrajzát 
  



 

https://www.jobmonitor.hu/forward/tavmunkaban_ugyviteli_ugyintezoi_feladatokra_keresun
k_reszmunkaidoben/id/1232893?utm_source=jobmonitor&utm_medium=aggregator 

Távmunkában ügyviteli, ügyintézői feladatokra, keresünk 
részmunkaidőben 

Ügyviteli feladatokra keresünk alkalmi részmunkaidős munkatársat kiemelt fizetésért, otthoni 
számítógéppel, file-kezelő ismerettel, számlaképesen. Az informatikai, marketing, 
közigazgatási vagy biztosítási területen szerzett tapasztalatok előny jelentenek. 
(Jelentkezésében kérjük térjen ki a fenti kérdésekre is.) Jelentkezés: szakmai pályafutása, a 
bérigénye,... 

Kategória: Értékesítés / Kereskedelem 

Terület:  

Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Budapest, Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala 

 


