
 
 
 

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.workania.hu/allas/hrcv-szemelyzeti-szolgaltato-kft/O3388798 

Értékesítő kolléga Kecskemét, Izsáki út 

HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. 

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 
 
kereskedelem 

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 
  



 

https://www.workania.hu/allas/tesco-global-aruhazak-zrt/O3776140 

Pénztáros 
 A munkavégzés helye: Kecskemét, Izsáki út 12, 6000 Magyarország 
 Bérinformációk: 204.500 Ft 
 Munkaidő: részmunkaidő 

 
Főbb feladatok: 
Megismeri és hatékonyan alkalmazza a feladatköréhez kapcsolódó áruházi szabályokat és 
előírásokat. 
Megismeri és hatékonyan végzi a feladatköréhez kapcsolódó áruházi munkafolyamatokat (kódhibás 
termékek kezelése, fölözési folyamatok, árváltozások és készlethiány kezelése). 
Felelősségteljesen kezeli a fizetőeszközöket és az áruház készleteit, emellett biztosítja a vásárlók 
elsőosztályú kiszolgálását. 
Feltölti a kasszát és a kasszaállványokat fogyóeszközökkel, szakszerűen működteti a pénztárgépet. 
Ismeri az akciókat és az akciós termékeket, szakszerűen tájékoztatja a vásárlókat. 
Munkája során segíti az új munkatársak beilleszkedését, gyakorlati tapasztalatit megosztja. 
Rendezett és tiszta munkakörnyezetet tart fenn. 
Gondoskodik a szakszerű szelektívhulladék-kezelésről és a hatékony energiagazdálkodásról.  

Szükséges végzettség: általános iskola 
 

Munkakör betöltésének feltételei: 

- általános iskolai bizonyítvány, 
- egészségügyi alkalmasság, 
- 3 műszakos munkarend vállalása, 
- vevőközpontú szemlélet, 
- készség a csapatmunkára, 
- lelkes és elkötelezett hozzáállás. 
- nyílt, kiegyensúlyozott személyiség,  

Előnyt jelent: 

- középfokú végzettség, 
- szakirányú kereskedelmi végzettség, 
- kereskedelemben, pénztárban szerzett tapasztalat, 
- idegennyelv alapfokú ismerete.  

 



 

Amit nyújtunk: 

- Közvetlen, barátságos kollégák, egymást segítő és támogató közeg 
- Biztos, kiszámítható havi jövedelem, választható juttatási csomagok 
- Törvényes, pontos elszámolások, megbízható munkaügyi folyamatok 
- Több napos beillesztés és betanítás, gondosan felépített terv alapján 
- Utazási költségtérítés, a törvényi szabályozásnak megfelelően  
 

A bér megjelenítése teljes munkaidős munkaviszonyra vonatkozik. 
Részmunkaidő esetén a kezdőbér és a juttatások is arányosan kerülnek kiszámításra. 

Kollégáink munkabérbe az alábbi három tényezőkből tevődik össze: 
alapbér + pótlékok + juttatások 

Alapbér: 

204.500 Ft  

Pótlékok: 

A pótlékok mértékét a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve határozza meg.  

Juttatások (próbaidő lejárta után): 

próbaidő lejárta után: - Bruttó 16.000 Ft értékű választható csomag. (pl.: SZÉP kártya 
bármely alszámla, egészségpénztár, Tesco utalvány, Egészségbiztosítás) - 10% dolgozói 
kedvezmény Tescós vásárlások után (akár 240.000 Ft kedvezmény évente).  
  



 

 

SZAKMUNKA 
  



 

https://www.profession.hu/allas/sofor-on-line-bevasarlas-tesco-global-aruhazak-zrt-
kecskemet-1398369?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

 
TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 
keres munkatársat 

Sofőr (on-line bevásárlás) 
munkakörbe 

Feladataid: 

 Másodállást keres, vagy csak néhány szabad órája van egy héten? Akkor mi vagyunk a 
megfelelő munkahely az Ön számára! 

 Ha nem csak egy állást keres, hanem szeretné a napjait nagyszerű társaságban tölteni, 
fontos a stabilitás, az érdekes karrierlehetőség és az, hogy értékeljék a munkáját, akkor 
Ön a megfelelő kolléga számunkra! 

 Feladatok:  
 - Sofőr, kiszállító, szállítmányozó, fuvaros, kamionsofőr, gépjárművezető, 

bútorszállító, postás, áruszállító tapasztalata van vagy csak kiválóan vezet és van "B" 
kategóriás jogosítványa? 

 Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
 - Szeressen vezetni akár csúcsforgalomban is 
 - Legyen nyitott az emberekkel, nem csak az autóban fog ülni, 
 - Minden helyzetben legyen barátságos, és legyen jó erőben, hogy az áruval teli 

rekeszek mozgatása ne okozzon gondot.  
 nyújtunk:  
 - Akár mellékállásban is dolgozhat 
 - Rugalmasak vagyunk a műszakbeosztásban 
 - Segítőkész és vidám csapatunk van 
 - Nincs szükség tapasztalatra - mi mindenre megtanítjuk! 
 - Érezni fogja, hogy értékeljük a munkáját 
 - Tanulásra és előrelépésre is kap lehetőséget 
 - Minden napunk más, nem lehet megunni 
 - 10% jelenléti bónusz (az első teljes letöltött hónap után), 10% dolgozói kedvezmény 

minden vásárlásból (6 hónap után) 
 - Nálunk mindenki a csapat tagja, meghívjuk napokra, rendezvényeinkre, sportnapra 

és apró ajándékokkal kedveskedünk minden kollégánknak az év során 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Talfája 1.  

  



 

https://www.profession.hu/allas/ettermi-dolgozo-kecskemet-kfc-kecskemet-
1388617/optimum?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

KFC autós éttermünkbe keresünk munkatársakat Kecskeméten az alábbi pozícióba: 

ÉTTERMI DOLGOZÓ 
AMIT NEKED KÍNÁLUNK:  

 Stabil, bejelentett, hosszú távú munka 
 Rugalmas munkaidő, anyagi függetlenség 
 Gyors előrelépési lehetőség, fiatalos csapat 
 Korrekt bérezés + bónusz + cafeteria + borravaló 
 25%-os kedvezmény a Pizza Hut éttermekben és Starbucks kávézókban 
 Csapatépítés, tréningek, kedvezményes étkezés 

MILYEN FELADATOK VÁRNAK RÁD?  

 Kasszás, konyhás, csomagoló és/vagy lobbis pályán dolgozni 
 Vendégeket energikusan és vidáman kiszolgálni 
 Csapattagokkal jó hangulatban, közösen dolgozni 
 Saját munkaterületed tisztaságát fenntartani 
 Pontosan és precízen dolgozni 

JELENTKEZZ, HA:  

 Pozitív és mosolygós vagy 
 Szereted az új kihívásokat 
 Szeretsz csapatban dolgozni 
 Szeretsz emberekkel foglalkozni 
 Szeretnél fejlődni és egy dinamikus fejlődés részese lenni 
 Fontos számodra a rugalmas munkaidő 
 Anyagi függetlenségre vágysz 

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Csomagolás, Feltöltés 
 Konyhai munka 
 Vendéglátás, Hotel, Idegenforgalom 
 Éttermi vendéglátás 
 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 
 Részmunkaidő 4 óra 
 Diákmunka 



 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 12/c.  

Jelentkezés módja: 

A Jelentkezem gombra kattintva várjuk az önéletrajzokat. A pozícióval kapcsolatban az alábbi 
telefonszámon lehet érdeklődni: 06-70/682-18-29 Várkonyi Zoltán  



 

https://www.profession.hu/allas/sutemeny-osszekeszito-reszmunkaidos-pek-maker-kft-
kecskemet-1397610?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

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

Sütemény összekészítő (részmunkaidős) 
pozícióba. 

Hirdetés szövege:  

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.  

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Betanított munka 
 Csomagolás, Feltöltés 
 Részmunkaidő 6 óra 
 Részmunkaidő 4 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Lugas sor 56.  

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=271730423047e876 

Konyhai kisegítő 
Zsömli Pékség Kft. - Kecskemét 
 

Konyhai kisegítőt keresünk szendvicsek készítéséhez és csomagolasához. 

06:00-12:00-ig valamint 

06:00-14:00-ig és 

12:00-16:00-ig 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő 

 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=4740ade1fbfa77c8 

Ételszállító fix bérért 
Ízfaktor Kft. - Kecskemét 
 

Kecskemét területére keresünk ÉTELFUTÁRT saját gépjárművel (kombi 
vagy kisteherautó) 

A munkaidő minden hétköznap körülbelül reggel 7-fél 8-tól 12-13 óráig tart. 

A délutánok szabadok!!!! 

Feltétel, hogy motivált legyen a kolléga és szeressen dolgozni! : ) 

Amit biztosítunk:  

- munkaruha 

– étkezési lehetőség - fix, versenyképes jövedelem,  

- benzintámogatás 

- szombat, vasárnapok, ünnepnapok szabadok 



 

- hosszú távú állás (egész évben történik a kiszállítás) 

- kedves kollégák : ) 

Ha felkeltettünk érdeklődésedet jelentkezz telefonon a 70/380-60-67-es telefonszámon, vagy 
e-mailben. 

Állás típusa: Részmunkaidő 

Fizetés: 100 000,00Ft - 105 000,00Ft /hónap 

Tapasztalat: 

 ételszállítói: 1 év (Előnyös) 

  



 

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

Megváltozott munkaképességű betanított 
dolgozó Kecskemét Talfája út 

HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. 

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-áru 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.careerjet.hu/jobview/d69cd0843a083cf46517b7db7c3cd59c.html 

Részmunkaidős nyugdíjas húspultos 
árufeltöltő 
Árufeltöltő 

 Árufeltöltési húspultnál 
 Hústermékek pultba pakolása nyitáskor, majd záráskor az áru elpakolása 
 Tárolóládák tisztán tartása 

 Öregségi nyugdíj 
 Precíz munkavégzés 
 Jó kommunikációs készség 

Munkaidő  

 Hétfőtől-vasárnapig, nappali és éjszakai beosztásban 
 Legalább heti 20 órás munkavállalás 

Amit kínálunk  

 Bérezés: bruttó 1245 Ft/óra, 18.00 óra után bruttó 1421 Ft/óra 
 Hosszú távú munkalehetőség 

 Hasonló területen szerzett tapasztalat 
 Érvényes egészségügyi kiskönyv (érvényes tüdőszűrő, orvosi igazolás-fertőző 

betegségtől mentes) 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/879c2d4437b2d4269273923054983afa.html 

Reggeliztető, pincér 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 

Szakirányú végzettséggel, tapasztalattal, kommunikációképes angol nyelvtudással rendelkező 
kollégát/kolléganőt keresünk reggeliztető pincér/pincérnő pozícióba.  

Főbb feladatai: vendégek fogadása-üdvözlése-kiszolgálása.  

Részmunkaidős foglalkoztatás, azonnali kezdéssel.  

Bérezés: megbeszélés tárgya  

Jelentkezés önéletrajzzal.  

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Takaritioi_allas_1300ft_ora_84463124.htm 

Takarítói állás  
1300ft/óra 

Vendéglátó egységbe napi 2-3 órára takarítót keresünk.  
Érdeklődni: 70/589-8382 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Ejszakai_konyhai_takaritoi_munka_91177660.htm 

Éjszakai konyhai takarítói munka 
Kecskeméten lévő étterembe keresünk új kollégákat.  
Amit kínálunk: határozatlan idejű, 6 órás munkaviszony, bejelentett, hosszútávú munka.  
Teljes körű betanítás minden feladatra, tervezhető 10 vagy 15 munkanapos beosztás.(megegyezés 
szerint)  
Havi nettó fizetés: 80 000-120 000Ft. (Munkanapok számától függően) Próbaidő lejárta után 
béremelés.  
Munkavégzés ideje: 23.00-05.00-ig.  
Feladatok: Konyhai területek tisztán tartása, konyhai gépek, berendezések tisztítása, fekete 
mosogatás. Vendégtér és vendég mosdók tisztán tartása.  
Elvárásaink: betanulást követően önálló, precíz munkavégzés, megbízhatóság, kitartás és jó 
állóképesség.  
Jelentkezésüket a 06202386420-as telefonszámon vagy az irodahaz638@gmail.com email címre 
megküldött, kizárólag fényképes önéletrajzzal várjuk.  



 

 

 

Irodai munka 



 

 https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=ca91d771f20b8c20 

 

Ügyintéző munkatárs 
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 másodállásban, 
rugalmas időbeosztással, azonnali kezdéssel munkatársat keresünk. 

Mit várhatsz el tőlünk? 

 kiemelkedő és tervezhető kereseti lehetőség-a jövedelmednek csak te szabhatsz határt 
 teljesítményarányos munkaidő, előre tervezhető időbeosztás 
 ingyenes szakmai képzésekkel járó előléptetési lehetőség 
 könnyen megközelíthető családbarát, irodai légkör 

Mit kérünk Tőled? 

 napi 2 óra munkavégzés (minimum heti 6) 
 légy igényes, adj magadra 
 jól tudj bánni az emberekkel 
 önállóság mellett erős csapatszellem van benned 
 használd magabiztosan az elektronikai „kütyüket” 

Az elvárások többsége igaz Rád? 

Úgy érzed lételemed a kommunikáció? 

Szeretsz segíteni, változatos helyzeteket megoldani? 

Ha magadra ismertél, akkor jelentkezz hozzánk, mint ügyintéző munkatárs. 

Állás típusa: Részmunkaidő 

Fizetés: 80 000,00Ft - 100 000,00Ft /hónap 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/efc683d20d211a7aabd0188ab55e3282.html 

 

Egészségügyi adminisztrátor - részmunkaidő (Kecskemét) 

MaMMa Egészségügyi Zrt 

Egészségügyi magánszolgáltató cég munkatársat keres 
EGÉSZSÉGÜGYI ADMINISZTRÁTORI munkakörbe kecskeméti telephelyére. 
 
Feladatok:  

 Páciens-forgalom bonyolítása (bejövő telefonok kezelése - időpont-adás, behívás, 
személyes adatfelvétel, tájékoztatás) 

 Leletírás, statisztikák készítése, adminisztrációs feladatok ellátása 
 Egyéb irodai adminisztratív feladatok 

Elvárások:  

 Középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány) 
 Tízujjas, vakon gépírás, helyesírás 
 Alapfokú angol nyelvismeret 
 Irodai (Office) alkalmazások ismerete, gördülékeny használata 
 Magas fokú precizitás, igényesség 
 Alkalmasság önálló- és csapatmunkára egyaránt 
 Páciensekkel való jó kommunikációs képesség, türelem, empátia 
 Terhelhetőség, rugalmas időbeosztás 

Amit kínálunk:  

 Versenyképes, stabil jövedelem 
 Megfelelő munkahelyi környezet és eszközök biztosítása 
 Hosszú távú munkalehetőség 

Előny:  

 Szakirányú végzettség 
 Korábbi munkahelyektől referencia-levél 

 
 
 
 
 
 



 

A munkavégzés helye: 
Kecskeméten, ill. alkalmanként a cég többi telephelyeinek egyikén (Budapest, Szekszárd, 
Szolnok). 
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz megküldésével, a bruttó bérigény feltüntetésével 
lehet. 
Kattints a jelentkezem gombra és nyerj Dorko utalványt, vagy egy 350 000 Ft értékű 
elektromos rollert! 

 

  



 

http://napiallas.hu/ltmslkkqm_merlegkepes-konyvelo-kecskemet 

Mérlegképes könyvelő 
  

Megye: Bács-Kiskun 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

Tapasztalt, 50 év feletti mérlegképes könyvelőt felveszünk irodai munkavégzésre, 
részmunkaidőbe. Helyi lakhely előny!  

Bérezés: megegyezés szerinti órabér  

Munkaidő: napi 3-4 óra  

Jelentkezés önéletrajzzal. 


