
 

 

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=8007fb7dda3f1060  

Magas fizetés - Promóter - 200.000-400.000 Ft 
Benks Kft. - Kecskemét 
  

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 /hónap 

Tapasztalat: 

 nem szükséges: 1 év (Előnyös) 

  

  



 

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 
 
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 
   



 

 

 

 

SZAKMUNKA 
  



 

https://www.profession.hu/allas/keszletgazdalkodasi-es-kihelyezesi-munkatars-tesco-global-
aruhazak-zrt-1416401?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/takarito-indotek-group-kecskemet-
1420388?sessionId=f2b9f67c65849cc92fe222f6845dd09d 

 

Indotek Group  

Az Indotek Group ingatlanbefektetéssel és –hasznosítással, illetve –fejlesztéssel foglalkozó 
cégcsoport, amely az ingatlanpiac egyik legmeghatározóbb szereplője. Az összesen több mint 
1.000.000 m2 felépítményű ingatlanjainkkal Magyarország egész területén találkozhatsz. Ha 
szeretnél részese lenni Cégünk további sikereinek, csatlakozz hozzánk Te is. 

Takarító 
Feladatok:  

A takarító munkatársaink 

o látják el az iroda takarítási feladatait; 
o tartják tisztán a vizesblokkokat és 
o felelnek a folyósók rendben tartásáért. 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

o Legalább 2-3 éves tapasztalat takarítás területén 
o Precíz és alapos munkavégzés 
o 4 órás részmunkaidő vállalása 

Amit kínálunk:  

o Hosszú távú munkalehetőséget, 
o Egy biztos hátterű cégcsoportnál, ahol 
o Kiszámítható, rugalmas munkaidőben dolgozhatsz versenyképes fizetésért. 

Állás, munka területe(i): 

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

 

 



 

Szükséges tapasztalat: 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét  

  

  



 

https://hu.indeed.com/jobs?q=R%C3%A9szmunkaid%C5%91&l=Kecskem%C3%A9t&start=
10&advn=6632163577417368&vjk=7625ccf79878a9d0  

Portás 
König Járműablakszerkezetet Gyártó és Forgalmazó Kft. - Kerekegyháza 

 Feladatok: 

 személyforgalom felügyelete 
 gépkocsiforgalom irányítása és ellenőrzése 
 telephelyi járőrözési feladatok 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

- érvényes, csökkent munkaképességet igazoló hatósági igazolás (ennek hiányában a 
jelentkezés elutasításra kerül) - minimum 8 osztályos általános iskolai végzettség - jó 
kommunikációs készség  

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

 hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent  

Amit kínálunk: 

- versenyképes jövedelem, cafetéria - negyedévente jelenléti bónusz - utazási támogatás: 15 
Ft/ km vagy 100 % bérlettámogatás vagy céges buszjárat - barátságos, támogató 
munkakörnyezet és kollektíva - biztos, hosszú távú munkalehetőség részmunkaidőben  

  



 

https://hu.jooble.org/desc/-
3705097969010489651?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=10&elckey=358
9132445368294466&p=1&sid=-
8015110024676726301&age=202&relb=100&brelb=100&bscr=520,522583007812&scr=520
,522583007812&iid=5824421492716820906  

Udvaros  
Cég: Virtuális Munkaerőpiac Portál 

Város: Kecskemét  

Foglalkozás: Teljes munkaidő 

Fizetés: 180 000 Ft/hó 
  

Kötött nappali munkavégzés, építési környezet rendben tartása, raklapok, csomagoló anyagok 
elpakolása, kisebb földmunka, tereprendezés, kertrendezés  
Részmunkaidőben is betölthető  
 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft)  

180 000 - 0  

Állománycsoport  

segédmunkás  

Foglalkoztatási jogviszony  

Munka Törvénykönyve szerinti  

Munkavégzés helye  

6000 Kecskemét Ballószög tanya 322/D.  

Egy helyen történő foglalkoztatás  

Elvárt iskolai végzettség  

 általános iskolai végzettség nélküli  
 általános iskola  

  

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Ejszakai_konyhai_takaritoi_munka_91177660.htm#xtor=
AL-182&xts=434551  

Éjszakai konyhai takarítói munka 
Kecskeméten lévő étterembe keresünk új munkatársakat.  
Amit kínálunk: határozatlan idejű, 6 órás munkaviszony, bejelentett, hosszútávú munka.  
Teljes körű betanítás minden feladatra, tervezhető 2+2 beosztás folyamatos munkarendben (2 
nap munka, 2 nap pihenő)  
Havi nettó fizetés: 135 000 Forint. 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.  

 

  



 

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-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.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/takaritas_kecskemet/kecskemet/5891184  

Takarítás Kecskemét 
Kecskeméten lévő magánklinikára, délutános műszakra (16.00-21.00) takarítónőt keresünk. 
Olyan jelentkezőt várunk, aki megbízható, magára és munkájára igényes.  
Több éves takarítási tapasztalat előny. Érdeklődés +36 20-2654416.  

 

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Ebedszallitot_keresunk_99017914.htm  

Ebédszállítót keresünk 
Napi 3-4 órai munka nettó 100.000-140.000 Ft.  
Saját kisputtonyos autóval rendelkező ebédszállítót keresünk Kecskemétre. Önéletrajzot és 
autótípus megjelölését várjuk a futarallasok6200@gmail.com e-mail címre.   



 

 

Irodai munka 



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=7d5be9fc40cabe2c&advn=6632163577417368 

HR generalista munkatárs (4 órás részmunkaidőbe) 
''CabTec'' Kft. Kecskemét - Kecskemét 
 

A CabTec Cégcsoport egy globálisan működő sikeres svájci vállalkozás, amely több mint 
10.000 vevőspecifikus árucikket kínál az egyedi kábelektől az összetett kábel-részegységek 
szereléséig bezárólag. A cég svájci, magyarországi, németországi és kínai székhelyein 
dolgozó több mint 1000 munkatársa, valamint több mint 50 éves tapasztalata garantálja a 
stabilitást, megbízhatóságot. 

Kecskeméti HR csapatunk erősítésére keresünk lelkes és motivált HR generalista 
munkatársat 4 órás részmunkaidőbe. 

HR generalista munkatárs (4 órás részmunkaidőbe) 

Főbb feladatok, munkák: 

Toborzás-kiválasztási folyamat end-to end menedzselése szellemi munkakörökben 
Munkatársak és vezetők szakmai támogatása HR témákban Munkaviszonyt érintő változások 
munkajogi kezelése KPI riportok, statisztikák összeállítása, elemzése Képzési, fejlesztési 
koncepciók kidolgozása és megvalósítása HR folyamatok folyamatos fejlesztése, 
szabályzatok kidolgozása, aktualizálása Munkáltatói márkaépítés, belső kommunikáció 
támogatása, ehhez kapcsolódó események, rendezvények szervezése  

Az álláshoz tartozó elvárások: 

Min. 2-3 év hasonló munkakörben, preferáltan termelő cégnél szerzett tapasztalat  
Német vagy angol nyelv társalgási szintű ismerete  
Naprakész munkajogi ismeretek  
Proaktív attitűd, jó problémamegoldó képesség  
Részletekre való odafigyelés képessége  
Stressztűrő képesség és terhelhetőség  
MS Office felhasználói szintű ismerete, haladó Excel ismeretek  

Amit kínálunk: 

Stabilitás, jó hangulatú csapat, szakmai fejlődés lehetősége, nyelvoktatás, egyéb képzési 
lehetősége, rugalmas munkaidő 

  



 

https://hu.indeed.com/jobs?q=R%C3%A9szmunkaid%C5%91&l=Kecskem%C3%A9t&start=
10&vjk=852f85e31c10f9e5 

 

Könyvtáros 

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Petőfi Sándor Művelődési Otthon és Könyvtár  
 
könyvtáros  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 30 órás 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6034 Helvécia, Petőfi Sándor. utca 24.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Gyermek és felnőtt könyvtári szolgáltatások ellátása (olvasószolgálati tevékenység, 
tájékoztatás), állománygondozás-karbantartás, állománygyarapítás-, apasztás, állomány-
ellenőrzési feladatok, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok 
ellátása, kapcsolattartás a kecskeméti székhelyű Katona József Megyei Könyvtárral, részvétel 
a művelődési ház egyéb feladataiban. Az önkormányzati rendezvények esetén a 
művelődésszervező segítése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat 
megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a 
településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás. 
A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírása szerinti feladatok szakszerű és a 
jogszabályoknak megfelelő ellátása.  

 

 



 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) végrehajtási rendeletei az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Középiskola/gimnázium, Könyvtáros / informatikus könyvtáros/ könyvtáros asszisztensi/ 
segédkönyvtáros szakképesítés,  
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• művelődésszervezés, könyvtárvezetés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
• ECDL  
• B kategóriás jogosítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 17.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző 
nyújt, a 06-76/579-000/21 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Helvécia Nagyközség Önkormányzata címére történő 
megküldésével (6034 Helvécia, Sport utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: A0/6093/2019, valamint a munkakör megnevezését: 
könyvtáros.  
vagy 
• Elektronikus úton Helvécia Nagyközség Önkormányzata részére a hivatal@helvecia.hu E-
mail címen keresztül  
• Személyesen: helvéciai Polgármesteri Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6034 Helvécia, Sport 
utca 42. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatról - a benyújtott pályázat alapján, vagy személyes meghallgatást követően – 
Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.  

 



 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.helvecia.hu 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.helvecia.hu honlapon 
szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 2.  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató 
által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 

  



 

https://hu.jooble.org/desc/-
6321134920162815350?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=5&elckey=3589
132445368294466&p=1&sid=-
8015110024676726301&age=202&relb=100&brelb=100&bscr=826,481811523438&scr=826
,481811523438&iid=-1366778465668744407 

Biztosításértékesítő  
Cég: Virtuális Munkaerőpiac Portál 

Város: Kecskemét  

Fizetés: 150 000 - 500 000 Ft/hó 
 
Rugalmas fő és mellékállásban, teljes vagy részmunkaidőben is végezhető.  
Kiváló kommunikációs képesség, vezető egyéniség, diploma előny  
 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft)  

150 000 - 500 000  

Állománycsoport  

vezető  

Foglalkoztatási jogviszony  

Munka Törvénykönyve szerinti  

Munkavégzés helye  

6000 Kecskemét Széchenyi tér 1/4.  

Több helyen történő foglalkoztatás  

Elvárt iskolai végzettség  

 gimnázium  
 szakközépiskola  

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Szemelyi_asszisztensi_allas_99004286.htm 

Személyi asszisztensi állás – 6 órában 
Felnőtt képzéssel foglalkozó cég keres tulajdonos mellé személyi asszisztensi munkakörbe 
munkatársat.  
 

Elvárások: 

Kecskemét vagy Kecskemét környéki lakhely  
 
Legalább középfokú végtettség  
 
Számítógép kezelői gyakorlat  
 
Webes felületek ismerete és kezelése  
 
Jó kommunikációs és tárgyaló képesség  
 
Proaktív, lendületes, kezdeményező személyiség  
 
Önálló és pontos munkavégzés  
 
Ügyfélorientált határozott fellépés  
 
B kategóriás jogosítvány és vezetési tapasztalat  
 
1-3 év hasonló munkakörben vagy értékesítésben eltöltött idő előnyt jelent  
 
Idegen nyelv alapfokú ismerete 


