
 

 

 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-kecskemet-tesco-hipermarket-ccc-hungary-shoes-kft-
kecskemet-1410742?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025  

Kecskeméti üzletünkbe keresünk munkatársakat teljes és részmunkaidőben a következő 
pozícióba: 

Eladó (CCC - Kecskemét Tesco 
Hipermarket) 
EGY CIPŐBEN JÁRUNK, HA: 

Van eladói/ügyfélkezelési tapasztalatod, vagy fogékony vagy az értékesítés iránt Szeretsz a 
vásárlókkal kommunikálni Pozitív és segítőkész a személyiséged Szereted a pörgést, 
szorgalmasan és felelősségteljesen látod el munkádat Motivált és terhelhető vagy Tudsz 
rugalmas és alkalmazkodó lenni (váltott műszak és hétvégi munkavégzés) Érdekelnek az 
aktuális divattrendek 

FELADATAID KÖZÉ FOGNAK TARTOZNI: 

Elégedett vásárlók számának növelése, a tökéletes vásárlói élmény biztosítása révén Az 
árukészlet napi szintű kezelése, áruátvétel akár mindennapos gyakorisággal Az áruk 
kipakolása és rendezése Az üzlet rendben és tisztán tartása A termékszabványok ismerete és 
használata A CCC üzletlánc arculatának gondozása 

MIÉRT JÁRSZ JÓL VELÜNK? 

Biztos munkahely vár rád egy stabil dinamikusan fejlődő nemzetközi cégnél Átfogó 
betanulási program és folyamatos képzés vár rád Szakmai fejlődési és előrelépési lehetőséget 
biztosítunk A munkába járás költségeit a vonatkozó jogszabályok alapján térítjük 30%-os 
dolgozói kedvezményben részesülsz a CCC és az ecipő kínálatából Cafeteria Barátságos 
légkörben támogató kollégákkal dolgozhatsz együtt 

Állás, munka területe(i): 

 Értékesítés, Kereskedelem 
 Kereskedő, Eladó 
 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 

Szükséges tapasztalat: 

 Pályakezdő/friss diplomás 



 

Szükséges végzettség: 

 Szakiskola / szakmunkás képző 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 

Egyéb juttatások: 

cafeteria, szakmai tréningek 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Talfája köz 1.  

  

  



 

https://www.profession.hu/allas/frissaru-pultos-tesco-global-aruhazak-zrt-
1413649?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025  

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 
keres munkatársat 

Frissáru pultos 
munkakörbe 
 

Feladataid: 

 Nálunk TE vagy a fontos! 
 Magyarországon közel 20 éve nap, mint nap arra törekszünk, hogy maximálisan 

hozzájáruljunk munkatársaink és családjuk elégedettségéhez, biztonságához. 2019-ben 
nemcsak a béreket emeltük, hanem egyéb juttatásainkat is bővítettük. 

 Gyere és tarts velünk! 
 Feladatok:  
 fogadja a vásárlókat, akiket első osztályú, udvarias kiszolgálásban részesít 
 a naponta beérkező termékeket /csemege,sajt,húsáru / ízlésesen helyezi el a pultokban 

és a hűtőkben 
 raktárakban gondoskodik raktárrendről 
 ellenőrzi a termékek minőségét,frisseségét és lejárati idejét 
 betartja a higéniai előírásokat 
 biztosítja a frissáru pultok megfelelő működését, melynek során használja kiváló 

termékismeretét, valamint az általános irányelveket 
 Amit nyújtunk:  
 Első hat hónapban bruttó 207.000 Ft alapbér + bruttó 
 16.000 Ft terület alapú bérkiegészítés 
 hetedik hónaptól bruttó 215.000 Ft alapbér + bruttó 
 16.000 Ft terület alapú bérkiegészítés 
 a Munka Törvénykönyvben meghatározott pótlékok és 
 utazási költség 
 próbaidő lejárta után /3 hó/ bruttó 16.000 Ft választható 
 cafeteria, valamint 10 százalékos dolgozói vásárlási 
 kedvezmény 
 családi és sportnapok, csapatépítõ tréningek, 
 iskolakezdési támogatás, gyermek nyári tábor, 
 babacsomag, mikuláscsomag és ünnepség  
 nálunk töltött évek után jubileumi jutalom,ajánlási bónusz 
 karácsonyi utalvány 
 egészségmegõrzõ programok 
 Tesco Angyal Alapítvány 
 Amit kérünk:  



 

 nyitott és érdeklődő kommunikáció 
 dinamikus személyiség 
 több műszakos munkarend vállalása 
 vásárló orientált beállítottság 
 önállóság,pontosság, megbízhatóság 
 készség a csapatmunkára és az önfejlesztésre 
 Előnyként értékeljük, ha:  
 szakirányú végzettség 
 kereskedelemben szerzett szakmai tapasztalat 
 hasonló munkakörben szerzett gyakorlat 
 targoncavezetői engedély 
 HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer alapismerete 
 Munkavégzés helye:  
 6000 Kecskemét, Talfája 1. 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Talfája 1.  

Pozíció területe(i): 

 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 

 Jelentkezés módja: 

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/56538/46  

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=2c9f7e249b61379d  

Tisztelt Címzett! 

2019.december 9-én 10:00-tól december 12-én 16:00-ig továbbképzést tartunk Fonyódon a 
Wellness Hotel Balatonban. 

Minden olyan személyt szeretettel várunk, aki a 3 napos oktatás után szívesen nekiáll annak a 
munkának, amelynek a lényege: telefonos kapcsolattartás. 

A munka nagyon egyszerű, mert azon személyeket, akiket valamilyen úton-módon 
értesítettünk arról, hogy az adott településen szűrővizsgálatot végzünk, fel kell hívni. Kap egy 
listát, betanítjuk a szöveget, megtanítjuk a kifogáskezelést és Ön ezt a munkát otthonról is 
végezheti. 

Ezen továbbképzés után 1-2 hónap munkavégzést követően részint az Ön munkához való 
hozzáállásától függően lehet Önből irodavezető, adminisztrátor… 

Ezt a munkát vagy alkalmazásban, vagy vállalkozásban lehet végezni. Ha Ön becsülettel teszi 
a dolgát, a kereset 100.000 Ft-okban realizálódik. 

Olyan személyeket keresek, akiket nem kell noszogatni, nem kell naponta számon kérni, 
hanem szívesen teszik a dolgukat. Nem az a célja, hogy 80 vagy 120 ezer, hanem 300-500 
ezer Ft-ot akar keresni és mindent meg is tesz érte tisztességgel! Rövid betanítás után ez 
könnyen működik! Azt szeretnénk, ha gyakorlott, képzett, aktív értékesítő tenné a dolgát. 
Akár mit is értékesített eddig, biztos vagyok abban, hogy a mi szolgáltatásunkat könnyebb 
lesz eladni és végre sokkal többet keres tisztességes szolgáltatással, mint eddig. Azt építjük 
ki az értékesítésben, hogy öröm számára a siker, mert amit értékesít, az annak jobb, aki 
megveszi, mint annak, aki eladja. 

Nagyon kérem, jelezze 2019.november 28-án 12:00-ig érkezési szándékát. Jelezze azt is, 
hogy hétfőn délután érkezik-e, vagy pedig csak keddtől lesz itt! 

Számolunk Önnek, várjuk Önt, szükségünk van az Ön tisztességes munkájára! 

A szállás, képzés, reggeli, ebéd, vacsora az I.C.C. Kft-t terheli, Önnek ingyenes!  

Számítunk Önre, várjuk a jelentkezését, Topos Hajnalka 06-30/5888-291 

Jó egészséget! 

Varga Virág Halasi-Topos Hajnalka Dr. Pohl Tibor 

 



 

Budapest, Miskolc, Debrecen, Kecskemét, Szeged, Pécs, Zalaegerszeg, Győr, Kaposvár, 
Fonyód, 2019. november 15. 

Állás típusa: Teljes munkaidő, Részmunkaidő 

Tapasztalat: 

 értékesítői: 1 év (Előnyös) 

  

  



 

https://www.careerjet.hu/jobview/8c09acacbedd170ee477a170849649d1.html  

Rossmann - Eladó Pénztáros - Lajosmizse - Részmunkaidő  

Lajosmizsén található boltunkba RÉSZMUNKAIDŐS ELADÓ - PÉNZTÁROS kollégákat 
keresünk! 
Főbb feladatok  

 vásárlói tájékoztatás, segítségnyújtás 
 termékek elérésének biztosítása az eladótérben 
 aktuális akciók és arculati elemek rendezettségének fenntartása 
 munkakörnyezet rendben tartása, takarítás 
 kasszázás - kasszás programunkra mindenkit megtanítunk 
 lejárati idők figyelése 

Munkakör betöltésének feltételei  

 vitális, mosolygós, kedves személyiség 
 pontos, megbízható 
 terhelhető 
 hosszú távon szeretne egy jó csapat tagja lenni 
 rugalmas munkavégzési hajlandóság 
 beosztással kapcsolatos információk: Két havi munkaidő keretben dolgozunk, 

egyenlőtlen időbeosztással. Egy héten belül változó műszakok vannak, 
 átlag heti két pihenőnappal, melyből az egyik nap mindig hétvégére esik 

Amit kínálunk  

 25 éve megbízható, stabil céges háttér 
 elméleti és gyakorlati oktatás: több napos új belépő képzés, melyen kasszázni is 

megtanítunk. Fél éves vezető képzésünk a Rossmann Akadémia, mellyel a vezetővé 
válást -és a karrier utat támogatjuk 

 higiénikus, modern munkakörnyezet 
 munkaruhát biztosítunk 
 költözés, illetve szakmai fejlődés esetén, cégen belüli átjárás lehetséges 
 béren kívüli juttatás: saját boltjainkban levásárolható Multi-pay kártya, melyre minden 

hónapban nettó 7500 Ft levásárolható összeg kerül 
 dolgozói kártya, százalékos kedvezmény igénybevételéhez 

   



 

 

 

SZAKMUNKA 
  



 

https://www.profession.hu/allas/aruhazi-munkatars-tesco-global-aruhazak-zrt-
1413648?sessionId=13e7ca630a73e0e942c8d4f16e2ed025  

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. 
keres munkatársat 

Áruházi munkatárs 
munkakörbe 

Feladataid: 

 Feladatok:  
 Megismeri és hatékonyan alkalmazza a feladatköréhez kapcsolódó áruházi 

szabályokat és előírásokat. 
 Biztosítja a szakszerű árufeltöltést. 
 Biztosítja, hogy az osztályon mindig megfelelő minőségű és mennyiségű termék 

legyen elérhető. 
 Felügyeli a termék útját az átvételtől az értékesítésig, beleértve az árufeltöltést és az 

anyagmozgatást. 
 A termékek fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési idejét figyelemmel kíséri, 

szükség esetén elvégezteti a leértékelés folyamatát. 
 Gondoskodik a szakszerű szelektívhulladék-kezelésről és a hatékony 

energiagazdálkodásról. 
 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 
 Amit kérünk:  
 a 3 műszakos munkarend vállalása, főként éjszakai műszak! 
 vevőközpontú szemlélet, 
 lelkes és elkötelezett hozzáállás, 
 készség a csapatmunkára és az önfejlesztésre. 
 általános iskolai végzettség, 
 alapfokú termék- és áruismeret, 
 egészségügyi alkalmasság, 
 Targoncavezetői engedély 
 Előnyként értékeljük, ha:  
 Kereskedelmi végzettség vagy tapasztalat 
 Munkavégzés helye:  
 6000 Kecskemét, Talfája 1. 

 



 

Munkavégzés helye: 

6000 Kecskemét, Talfája 1.  

Pozíció területe(i): 

 Szakmunka 
 Egyéb szakmunka 

Jelentkezés módja: 

http://www.tesco-karrier.hu/allasra-jelentkezes/56539/46 

  

  



 

https://www.profession.hu/allas/konyhai-kisegito-h-pentekig-mmk-s-palyazok-is-oras-
bejelentett-eurest-kft-kecskemet-1412529?sessionId=e92ed0238cd4387dd442161aef02676f  

Az Eurest Kft. felvételt hirdet a következő pozícióban: 

Konyhai kisegítő (h-péntekig, MMK-s pályázók is, 8 órás 
bejelentett) 

Amit kínálunk:  

 8 órás munka, MMK-s pályázók jelentkezését is várjuk, 
 teljes bruttó béres bejelentés,  
 Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatás, 
 fizetett szabadság,  
 külön jutalmazzuk a megbízhatóságodat, pontosságodat, 
 munkaruha, 
 étkezést biztosítunk,  
 professzionális konyhatechnológia, 
 stabil, kiszámítható munkarend, 
 folyamatos szakmai kihívás. 

Feladatok:  

 hidegkonyhai előkészületek: pl. ételek csomagolása, szendvicsek készítése, 
 tálalás (pultból való kiszolgálás), 
 folyamatosan pótolja a lefogyott termékeket, 
 gondoskodik az eladótér tisztán tartásáról, 
 melegkonyhai előkészületek: pl. panírozás, szakácsok munkájának segítése,  
 mosogatás, konyha tisztán tartása, takarítás, 

Amit elvárunk:  

 érvényes negatív tüdőszűrő lelet, 
 kulturált, ápolt, tiszta megjelenés, személyi higiénia, 

Munkaidő: napi 8 óra, heti 5 nap, szabad hétvége, 
Munkavégzés: két műszakos, 
Helyszín: Kecskeméti Knorr Bremse gyár területén üzemelő étterem 
 
Jelentkezését fényképes önéletrajz küldésével várjuk a jelentkezem gombra kattintva, 
telefon: 76/511 625.  

 

 



 

Állás, munka területe(i): 

 Fizikai, Segéd, Betanított munka 
 Konyhai munka 
 Teljes munkaidő 
 Megváltozott munkaképességű 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

 Nem igényel nyelvtudást 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét  

  

  



 

https://hu.indeed.com/R%C3%A9szmunkaid%C5%91-jobs-in-
Kecskem%C3%A9t?vjk=a293184eeca31810  

Konyhai kisegítő 

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

Előnyök: 

 Csak hétköznapokon kell dolgoznod, szabadok a hétvégék 
 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: Részmunkaidő 

Fizetés: 50 000,00Ft - 60 000,00Ft /hónap 

Tapasztalat: 

 konyhai: 1 év (Előnyös) 

  

  



 

http://igaziallasok.hu/VOPUSSQP/udvaros_kecskemet  

Munkakör: Udvaros 
Tapasztalat: - 
Felajánlott havi bruttó kereset (Ft): 200 000 - 250 000 
Állománycsoport: betanított munkás 
Foglalkoztatási jogviszony: Munka Törvénykönyve szerinti 
Elvárt iskolai végzettség: szakmunkásképző szakiskola általános iskola 
Érvényesség időtartama: 2019.11.11 - 2019.12.10 
Közvetítés időtartama: 2019.11.11 - 2019.12.10 
Foglalkoztatás időtartama: 2019.11.12 - 
Alkalmazni kívánt létszám: 1 fő 
Munkarend: vezénylés szerint 
Speciális követelmények: Akár részmunkaidőben is betölthető fizikai betanított munka. 
Speciális körülmények: Főbb feladatok: kisebb karbantartási munkát, kertészeti betanított 
munkák, telephely takarítás  

Foglalkoztató neve: ZFW Kft. 
Képviselő neve: Fülei Zoltán 
Képviselő elérhetőségei: info@hortiservice.hu 
Munkavégzés helye: 6000 Kecskemét Kisfái utca 207 Egy helyen történő foglalkoztatás 
Állásegyeztetés helye: Fényképes önéletrajzzal: info@hortiservice.hu  

  



 

https://kecskemetallas.hu/munka/179307/takaritot-felveszunk-hetenyegyhazi-cukraszuzembe-
at-nagyne-gaspar-edit-egyeni-vallalkozo  

Takarítót felveszünk hetényegyházai cukrászüzembe 

Nagyné Gáspár Edit Egyéni vállalkozó 

Hetényegyházai cukrászüzembe takarítót felveszünk, heti 2-3 alkalomra. 

Nyugdíjas jelentkezését is várjuk. 

Érd.: 30 395 36 73 

  

https://kecskemetallas.hu/munka/179151/kecskemeti-karacsonyi-vasarban-eladoi-munka-at-
india-designal-kft  

Kecskeméti karácsonyi vásárban eladói munka  

India Designal Kft. 

Kecskeméti karácsonyi időszakra keresek jó kereseti lehetőséggel, heti 5 napos munkára 
NOV. 21.-DEC. 24. között eladókat. 

Helyszín: Malom, TESCO! 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és telefonszámmal a "Jelentkezem" gombra 
kattintva lehet. 

  

  



 

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-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/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!  

0630/6628716  

 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-
allast_kinal/4_oraban_takaritonot_keresunk/bacs_kiskun_megye/5859341  

Kecskeméti rendelő intézetbe, munkájára precíz és igényes takarítónőt keresünk 4 órás 

munkavégzésre!  
 
Érdeklődni: 06309550765  

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Delutanos__reszmunkaidos_takaritot_kecskemeti_b
arkacsaruhazba_98373067.htm  

Délutános, részmunkaidős takarítót kecskeméti 
barkácsáruházba 

Kecskeméti barkácsáruházba keresünk állandó délutános takarítókat (H-V 14:00-18:00-ig) , 
havi 21 nap munkavégzéssel. Érdeklődni a következő számon lehet: 06706262644 

 

 

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

Vendéglátó egységbe napi 2-3 órára takaritót keresünk  
Érdeklödni:70/5898382  

 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Ejszakas_takaritot_kecskemeti_hotelbe_96599828.h
tm 

Éjszakás takarítót kecskeméti hotelbe 

Éjszakás takarítót keresünk kecskeméti hotelbe (22:00-05:00-ig), kiemelt bérezéssel. Kérem, 
hogy csak önmagára és környezetére igényes, megbízható jelentkezők keressenek! 

  



 

 

 

 

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.careerjet.hu/jobview/c298d7da40fad4558697df225557daa7.html 

Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 

Részmunkaidős /4-6 órás/ foglalkoztatásra keresünk tapasztalt call centeres 

munkatársat.  

Feladat: partnerekkel időpontok egyeztetése  

Bérezés: órabérben  

Jelentkezés önéletrajzzal. 

  



 

https://www.profession.hu/allas/ugyfelszolgalati-munkatars-helpdesk-cgp-europe-kft-
1408179 

A CGP EUROPE jelenleg magyarországi központtal, 12 európai országban nyújt 
szolgáltatást. A svájci Zugban létesült, valamint budapesti Call Centerünk napi 24 órában 
fogadja a különböző országokból bejövő hívásokat. Tanácsadó rendszerünk Svájc, 
Németország, Ausztria, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia, Csehország, 
Lengyelország, Románia és Bulgária legnagyobb városaiban teszi lehetővé, hogy a 
munkavállalók személyes segítségnyújtásban részesüljenek. Tanácsadói hálózatunkat a 
legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelve alakítottuk ki, mely által garantálni tudjuk a 
segítségnyújtás maximális hatékonyságát. 

Ügyfélszolgálati munkatárs / Helpdesk 
Főbb feladatok, munkák:  

o Bejövő hívások, üzenetek és e-mailek kezelése 
o Információnyújtás a szolgáltatásról 
o Adminisztratív feladatok 
o Heti óraszám megegyezés szerint, elérhetőség hétköznap és hétvégén 

megbeszélés szerint 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

o Magyar nyelven kívül a következő nyelvek valamelyikének magas szintű 
szintű ismerete: 

o lengyel / orosz / ukrán / litván / cseh / német / olasz / bolgár / szerb / angol 
/ francia. Több nyelv ismerete előnyt jelent. 

o Jó kommunikációs készségek 
o Nyitottság és rugalmasság 
o MS office ismeretek: Word, Excel 
o Precizitás, odafigyelés a részletekre 

Amit kínálunk:  

o Otthonról végezhető munka 
o Részmunkaidőben végezhető rugalmas időbeosztással 
o Főiskolai/egyetemi tanulmányok mellett, illetve otthon lévő édesanyák és 

nyugdíjasok számára kiváló lehetőség 

Állás, munka területe(i): 

 Adminisztráció, Asszisztens, Irodai munka 
 Szakmai asszisztens 
 Ügyfélszolgálat, Vevőszolgálat 



 

 Telefonos ügyfélszolgálat 
 Teljes munkaidő 
 Részmunkaidő 6 óra 
 Részmunkaidő 4 óra 

Szükséges tapasztalat: 

 Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot 

Szükséges nyelvtudás: 

A felsoroltak közül bármelyik: 

 Angol - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Német - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Francia - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Orosz - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Olasz - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Cseh - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Lengyel - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Szerb - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Ukrán - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Bolgár - Felsőfok/tárgyalóképes szint 
 Litván - Felsőfok/tárgyalóképes szint 

Munkavégzés helye: 

Országosan bárhonnan végezhető  

Egyéb juttatások: 

mobiltelefon, szakmai tréningek 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Reszmunkaidos_irodai_alkalmazott_orosz_nyelvtu
dassal_98311170.htm 

Részmunkaidős irodai alkalmazott orosz 
nyelvtudással 
Főbb feladatok:  
- Kapcsolattartás a cég partnereivel és ügyfeleivel  
- A kereskedelmi folyamatok háttér támogatása  
- Árajánlatok elkészítése és kiküldése  
- Egyéb adminisztrációs és irodai feladatok elvégzése  
 

Az álláshoz tartozó elvárások:  
- Legalább középfokú végzettség  
- 1-2 éves releváns tapasztalat  
- Magabiztos orosz nyelvtudás  
- Felhasználói szintű Excel és Word ismeret  
- Pontos és precíz munkavégzés 


