
 

 

 

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://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=da2d75e06074f5e1 

Kecskeméti áruházainkba keresünk 10 fő promótert – vásárló tájékoztatót, heti 5 napos, 
napi 6 órás munkavégzésre. Érettségi előny, de nem feltétel. Amennyiben érettségivel 
rendelkezel, úgy a továbbképzésedet biztosítjuk, hogy a későbbiekben hitelügyintézőként 
dolgozhass. Jelentkezni az alábbi linken lehet, kattints rá vagy másold be a keresődbe és 
hamarosan hívni fogunk. 

Fizetés akár 200.000-400.000 között 

Állás típusa: Részmunkaidő, Folyamatos 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Folyamatos 

Fizetés: 200 000,00Ft - 400 000,00Ft /óra 

Tapasztalat: 

 nem szükséges: 1 év (Előnyös) 

  



 

 

SZAKMUNKA 
  



 

https://www.profession.hu/allas/keszletgazdalkodasi-es-kihelyezesi-munkatars-tesco-global-
aruhazak-zrt-1403495?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 
keres munkatársat 

Készletgazdálkodási és kihelyezési 
munkatárs 
munkakörbe 

Hirdetés szövege: 

Feladataid: 

 - Előkészíti, és megvalósítja a kiküldött planogram változásokat a mindenkor hatályos 
szabályok szerint.  

 - Megvalósítja az akcióváltásokat 
 - A folyamatoknak megfelelően gondoskodik a termékek megfelelő kihelyezéséről, és 

megbizonyosodik, hogy a vállalati előírások betartásra kerülnek. 
 - Gondoskodik a megfelelő polccímke és ár kihelyezésről, hibás polccímkét a 

folyamatnak megfelelően cseréli. 
 - Az árellenőrzési ütemterv szerint ellenőrzi a termékek árát. 
 - A központi leltár ütemterv alapján elvégzi az aktuális leltárokat. 
 - Minden területen felveszi a készlethiányt (frissáru, szárazáru, non-food) a 

készlethiány felvételi tervnek megfelelően. A leltárterv alapján leltározik. 
 - Eleget tesz a készletgazdálkodási-, selejt-, és a visszaküldött árukkal kapcsolatos 

szabályoknak. 
 - Az árut a megfelelő figyelemmel mozgatja, és betart minden árumozgatással 

kapcsolatos folyamatot.  
 - Tapintatosan bánik a vásárlókkal és kollégákkal, segít a problémáik megoldásában. 

Amit kérünk:  

 - A területhez tartozó folyamatok és rutinok ismerete 
 - Számítógépes ismeretek (MS World, MS Excel) 
 - Kiváló kommunikációs készség 
 - Több műszakos munkarend vállalása 
 - Vevőközpontú szemlélet 

Előnyként értékeljük, ha:  

 középfokú végzettség, 
 kereskedelmi tapasztalat, 



 

 alapvetõ fogyasztóvédelmi ismeretek 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Izsáki út 12/b  

Pozíció területe(i): 

 Szakmunka 
 Egyéb szakmunka 

Jelentkezés módja: 

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/56582/46 

  



 

https://www.profession.hu/allas/raktari-dolgozo-cba-l-es-f-kft-kecskemet-
1402517?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025 

 

CBA L és F Kft.  

Raktári dolgozó 
Hirdetés szövege:  

Kecskeméti CBA Prima élelmiszerboltunkba gyakorlattal rendelkező raktározási 
feladatok ellátására raktári dolgozó kollégákat keresünk azonnali kezdéssel teljes és 
részmunka időre is. 
 
A VASÁRNAPI PÓTLÉK KIFIZETÉSE 100%-OS MÉRTÉKŰ. 
 
Fényképes önéletrajzot a Jelentkezem gombra kattintva várjuk.  

Állás, munka területe(i): 

 Szakmunka 
 Raktáros, egyéb raktári szakmunka 
 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 
 Részmunkaidő 4 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét  

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=1d31c9b7339870fb 

Kecskemét területére keresünk ÉTELFUTÁRT saját gépjárművel (személyautó is 
elegendő) 

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 - versenyképes jövedelem (5-6 órás munkáért nettó 180000-200000 
Ft.) 

-szombat, vasárnapok, ünnepnapok szabadok 

-hosszútávú 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: 170 000 Ft - 200 000 Ft /hónap 

Állás típusa: Részmunkaidő 

Tapasztalat: 

 ételszállítási: 1 év (Előnyös) 

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=c8b3072833f5a6b3 

Azonnali kezdéssel nagyüzemi konyhára konyhai kisegítőket keresünk teljes 
vagy részmunkaidőben, 1 műszakos munkarendben! 

Előnyök: 

 Csak hétköznapokon kell dolgoznod, szabadok a hétvégék 
 Teljes vagy részmunkaidős állás 
 Azonnali kezdés 
 Átlagosnál magasabb havi biztos fizetés 
 Hosszú távú állás 
 Jó csapat 
 étkezés biztosítása 

Fényképes önéletrajzodat várjuk e-mailben, vagy a 70/380-60-67-es telefonszámon. 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő 

Fizetés: 60 000,00Ft - 120 000,00Ft /hónap 

Tapasztalat: 

 konyhai: 1 év (Előnyös) 

  



 

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

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.  

  



 

http://igaziallasok.hu/VOPUQSRQ/altalanos_apolono_apolo_kecskemet 

Az állás: Általános ápolónő, ápoló 

Tapasztalat: 2 év felett 5 évig 
Munkakör kiegészítése: ÁPOLÓ - E-KATEGÓRIÁS részmunkaidőben 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 151 000 - 0 
Állománycsoport: szakmunkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: szakközépiskola 
Érvényesség időtartama: 2019.10.22 - 2019.11.21 
Közvetítés időtartama: 2019.10.22 - 2019.11.21 
Foglalkoztatás időtartama: 2019.10.28 - 
Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 
 
Teljes/rész munkaidő (óra): 0 / 4 (Céges munkaidő teljes hossza órában / Ebből 
munkavállalónak ledolgozandó) 
Munkaidő kezdete (óra:perc): 0800 
Munkarend: kötött nappali munkavégzés 
Speciális követelmények: Hétfő-szerda-péntek 08:00-12:00, kedd-csütörtök 13:00-17:00  

Foglalkoztató neve: Dr. Dudás Edit Családorvosi Betéti Társaság 
Képviselõ neve: Dr. Dudás Edit 
Képviselõ elérhetõségei: +36 . dde@t-online.hu 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Hunyadi tér 2. Egy helyen történõ foglalkoztatás 
 
x-doki program ismeret elõnyt jelent.  
 
Állásegyeztetés helye: Emailben fényképes önéletrajzzal: dde@t-online.hu  

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/takaritas_kecskemet/kecskemet/5835554 

Kecskeméti magánklinikára szombati műszakra keresünk takarítót.  
Érdeklődés: +36-70-7734522. 

 

 

  



 

 

 

Irodai munka 



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?advn=5583666238454382&vjk=c012a0d3f79ed364 

 

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

Megváltozott munkaképességű vevőszolgálati munkatárs 
(részmunkaidő) 

Feladatok: 

 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 

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 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Diszpecser_munkatarsat_keresunk__97618580.htm#xtor
=AL-182&xts=434551 

Gépjármű szakértő cég diszpécser munkatársat keres Kecskemétre, részmunkaidőben (8-12).  

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az fctax.allapot@gmail.com email címen.  
Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 

Helység: Kecskemét  

Kategória: Adminisztráció / irodai munka  

Tapasztalat: Pályakezdő  

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (4 órában)  

Elvárt végzettség: nem igényel  

Szükséges nyelvtudás: nem igényel  

Munkakör megnevezése: Diszpécser  

Cégnév: F. C. Tax Kft  

  



 

https://hu.jooble.org/jdp/275687822709948508/Ingatlan%C3%A9rt%C3%A9kes%C3%ADt
%C5%91-
Kecskem%C3%A9t?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91s+irodai&rgn=261&pos=1&elckey=
7176244652764439031&sid=-
3898712808179458213&age=15&relb=100&brelb=100&bscr=363,13324&scr=363,13324&i
id=2895853964825825015 

Ingatlanértékesítő 
Legyél Otthonszakértő a piacvezető OTTHON CENTRUMNÁL! 

Túl fiatal, túl idős vagy, túlképzett vagy, nem vagy elég képzett, kisgyermeked van? Ezt a 
munkát bármilyen életszakaszban elkezdheted! 

Kecskeméti irodánkba keresem szorgalmas kollégáimat! 

Tóth Sándor vagyok, lassan 11 éve foglalkozom ingatlanközvetítéssel. Szeretem a szakmám, 
mert embereknek tudok segíteni különleges élethelyzetekben. Hiszem azt, hogy a befektetett 
energia megtérül, anyagi, és elismerési szinten egyaránt. Saját magam osztom be az időmet, 
jól tervezhetően annyit keresek, amennyit csak szeretnék. Mint az iroda eddigi legsikeresebb 
tanácsadója foglak mentorálni, melynek keretében minden tudásomat, szakmai 
tapasztalataimat átadom, hogy Te is szárnyalhass, így gyorsan és hatékonyan sajátíthatod el a 
10 legjobban fizetett szakmák egyikét. 

AMIT KÍNÁLUNK: 

- Kiemelkedő, Nyugat-európai szintű anyagi elismerés! 

- Több éves szakmai múlttal rendelkező sikeres csapat. 

- Kidolgozott munkafolyamatok, professzionális háttértámogatás. 

- Pontosan meghatározott feladatok, személyes betanítási folyamatok. 

- Szakmai fejlődést eredményező képzések. 

- Előrelépést biztosító karrier lehetőség. 

- Végre JÓ HELYEN VAGYOK ÉRZÉS!! 

ELVÁRÁSOK: 

- érettségi 



 

- jó kommunikációs készség 

- felhasználói szintű számítógépkezelési ismeretek 

Ha szeretnéd kipróbálni magad, keress bátran! 

Tóth Sándor 

toth.sandor@oc.hu 

+36704541352 

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/6792312a15400255d0409ef4b36b4caa.html 

Fiatal, pályakezdő, érettségizett hölgyet keresünk általános irodai feladatok 

ellátására, részmunkaidős (4-5 órás) foglalkoztatásra. Számítógépes ismeretek szükségesek. 
Bérezés: megegyezés szerinti órabér Jelentkezés önéletrajzzal. 

 

https://www.careerjet.hu/jobview/c32b05d06240ac96bca11ce23b2596bd.html 

Részmunkaidős foglalkoztatásra keresünk tapasztalt (biztosítási, vagy egyéb üzletkötői 

gyakorlat) telemarketinges munkatársat, minden igényt kielégítő irodai környezetbe. 

Bérezés: alap + jutalék Jelentkezés szakmai önéletrajzzal. 


