
 

 

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://hu.indeed.com/jobs?q=R%C3%A9szmunkaid%C5%91&l=Kecskem%C3%A9t&ts=15
75277191509&pts=1574084688980&rs=1&fromage=last&vjk=a6211df1e0cd3dd8 

  

Promóter 
Magas fizetés - folyamatos munka - 6 órás - 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. 

tiny.cc/uzq0ez 

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) 

   



 

 

https://hu.jooble.org/desc/4623518328084320096?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=
261&pos=1&elckey=-1923502539155438326&p=1&sid=-
3756672501175533376&age=491&relb=100&brelb=100&bscr=1561,74279785156&scr=156
1,74279785156&iid=-3182876341942753566 

Eladó Pénztáros - Lajosmizse - Részmunkaidő  

Cég: Rossmann  

Város: Lajosmizse, Bács-Kiskun 

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 

 
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 ELVÁRÁSOK A 

JELENTKEZŐVEL SZEMBEN 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. 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/EladOi_AllAst_Keresel__Itt_megtalaltad__80863793.ht
m#xtor=AL-182&xts=434551  

Eladói Állást Keresel? Itt megtaláltad!  

Nem kell mást tenned, hívd ezt a számot: 06306350849 
Unibár Kft. Jakabszállás  
Elvárások: Felhasználói szintű számítógép ismeret szükséges. Előny: B-kat.jógosítvány.  
Amit kínálunk: Vidékieknek költségtérítést biztosítunk.  
Elvárt végzettség: Szakiskola / szakmunkás képző  
Elvárt nyelvismeret: Nem igényel nyelvtudást  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, Részmunkaidő 6 óra, Részmunkaidő 4 óra, 
Diákmunka  
Várom jelentkezésüket!  
E-mail: barka11@t-online.hu  
Tel: 06306350849  

  



 

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 árú 
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 

  

  



 

https://www.startapro.hu/hirdetes/allas-allast_kinal/bolti_eladoi_allas/kecskemet/5875829  

Bolti eladó 

Pozíció  Bolti eladó 

Munkavégzés helye  Kecskemét 

Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 

Munkaidő  részmunkaidős állás 

Fizetési szint  versenyképes 

Kecskeméti Német Prémium Sörboltba keresünk tapasztalattal rendelkező eladót.  

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az alábbi email címen: nemetsorok.baja@gmail.com  



 

 

 

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: 

 Feladatok:  
 - 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 nyújtunk:  
 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 

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://hu.indeed.com/jobs?q=R%C3%A9szmunkaid%C5%91&l=Kecskem%C3%A9t&ts=15
75277191509&pts=1574084688980&rs=1&fromage=last&advn=4720722700461651&vjk=3
3981348a2f5eccd  

 

Raktári dolgozó 
CBA L ÉS F Kft. - Kecskemét 
 

X. kerület, Kada utcában lévő Prima élelmiszerboltunkba gyakorlattal rendelkező, nehét 
fizikai raktározási feladatok ellátására raktári dolgozó  
kollégákat keresünk azonnali kezdéssel teljes és részmunkaidőre is. A VASÁRNAPI 
PÓTLÉK KIFIZETÉSE 100%-OS MÉRTÉKŰ.  
Jelentkezés módja  
 
Fényképes önéletrajzot várunk.  

 

 

https://aprohirdetesingyen.hu/belfoldi-munka/19144907/takarito 

Takarító 

Kecskeméten keresünk a kora reggeli órákra részmunkaidős takarítónőt, bankfiók takarítására.  
Jelentkezni e-mailben vagy telefonon munkanapokon. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.  
 
Ár:  

  
90.000 Ft 

Település:    Kecskemét  

Fizetés:    Fizetés (fix bér) 
A hirdető:    Állást kínál (munkaadó) 
Állás típus:    EGYÉB 
Szükséges végzettség:   Alapfokú végzettséggel 
Pozíció szint:    Beosztott 
Pozíció:    takarító 
 

Telefonszám: 06 30 374 8139 
 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Fodrasz_allas_ajanlat_jo_fodraszoknak_Kecskemeten_91
326215.htm#xtor=AL-182&xts=434551  

FODRÁSZ 
Kik vagyunk? 
A kecskeméti Auchanban található fodrászatunk az első "bejelentkezés nélküli koncepció" 
Kecskeméten.  
6 év alatt közkedvelt, sikeres és forgalmas fodrászat lettünk, kiváló fodrászaink évek óta 
dolgoznak a szalonban. Szalonunkban valóban nincs bejelentkezés, mégis sok vendégünk 
van. Sok más szalon kíváncsi sikerünk titkára, sokan másolnának bennünket.  
Itt a lehetőség, hogy a sikerből te is profitálj!  
 
Kit keresünk?  
Csapatunkba munkájára igényes Fodrász kollégát felveszünk! Szakmailag felkészült 
pályakezdő, vagy haladó fodrászok jelentkezését várjuk teljes- vagy részmunkaidőre, 
főállásba vagy beugrósnak.  
 
Mit kínálunk? 
- Kecskemét egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontjában, az Auchanban, kellemes 
környezetben, jó csapatban dolgozhatsz 
- Nem kell vállalkozói, nincs székbérlet, nincs gondod adóra, anyagra, javításokra, 
munkaruhára, időbeosztásra, kasszára  
- Tervezhető, elérhető jövedelem akár 350-400.000 Ft, vagy napi beugrás esetén átlag min. 
10.000 Ft/nap 
- Rendkívül rugalmas és tervezhető időbeosztás, nincs folytonos egésznapozás  
- Festés a szalonban nincs (nem kell ismerned a bonyolult és hosszadalmas festési 
technikákat),  
- Garantált szakmai fejlődési lehetőséget kínálunk, rendszeres külsős és belsős profi 
képzésekkel,  
- Igényes vendégkör biztosított  
- Korrekt, állandó, megbízható és rugalmas menedzsment, akik ismerik a siker titkát 
 
Lépj kapcsolatba velünk! 
>> Gyere el, nézz meg bennünket személyesen, vagy facebookon: 
www.facebook.com/BioHairKecskemetAuchan/  
>> Jelentkezz bátran telefonon a szalon vezetőjénél: 06302215255, vagy fényképes szakmai 
önéletrajzzal a biokecskemet@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen az Auchan 
Kecskemét Biohairben.  

  



 

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://hu.jooble.org/desc/-
6576812732702423907?ckey=r%c3%a9szmunkaid%c5%91&rgn=261&pos=17&elckey=-
1923502539155438326&p=1&sid=-
3756672501175533376&age=347&relb=100&brelb=100&bscr=267,618560791016&scr=267
,618560791016&iid=-1444148508101134374  

 

Megváltozott munkaképességű takarító 

Ha szívesen dolgoznál egy dinamikusan fejlődő hazai cégnél, és érdeklődsz a műszaki 
termékek és a technikai újdonságok iránt. Precíz, alapos és megbízható vagy a munkádban, 
akkor jelentkezz erre az állásra! 

Kizárólag megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk! 

Munkavégzés helye: 

Kecskemét - Talfája köz 1 (Tesco mellett)  

Feladatok: 

Az üzlettér, a raktár és a berendezések tisztán tartása, portalanítása. 
A vizes blokkok, öltöző, konyha takarítása 

Elvárások: 

Megváltozott munkaképességet igazoló rehabilitációs kártya 

Precíz, igényes munkavégzés 

Előnyt jelent: 

Hasonló területen szerzett tapasztalat 

Amit kínálunk: 

Stabil cégháttér  
Fiatalos, dinamikus csapat 
Hosszú távú munkalehetőség 

  



 

http://napiallas.hu/ltnltkkrq_szakkepzett-takarito-kecskemet 
Megye: Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 

Büntetlen előéletű, szakképzett, magas szakmai tapasztalattal rendelkező, leinformálható, 
konszolidált megjelenésű takarítónőt keresünk exkluzív iroda takarítására. Foglalkoztatás: 
részmunkaidős, 4 órás Bérezés: megegyezés szerint Jelentkezés részletes önéletrajzzal.  

 

  

  



 

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/takaritonot_keresunk_kecskemeten/kecskemet/4246961  

Takarítónőt keresünk Kecskeméten 
  

Pozíció  Takarítónő 
Orientáció  Fizikai munka, segédmunka 
Munkavégzés helye  Kecskemét 
Iskolai végzettség  nem szükséges 
Nyelvtudás  nem szükséges 
Jelentkezési határidő  nincs 
Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 
Munkaidő  részmunkaidős állás 
Fizetési szint  átlagos 
  

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!  

  



 

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

Kecskeméten helyettes takarítónőt keresünk 
Pozíció  Helyettes takarítónő 

Orientáció  Szakmunka 

Munkavégzés helye  Kecskemét, MÖMAX környéke 

Iskolai végzettség  nem szükséges 

Nyelvtudás  nem szükséges 

Jelentkezési határidő  nincs 

Foglalkoztatás módja határozatlan idejű 

Munkaidő  részmunkaidős állás 

Fizetési szint  átlagos 
  

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 ! ! ! 



 

 

Irodai munka 



 

https://hu.indeed.com/jobs?q=R%C3%A9szmunkaid%C5%91&l=Kecskem%C3%A9t&ts=15
75277191509&pts=1574084688980&rs=1&fromage=last&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 -os 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.indeed.com/jobs?q=R%C3%A9szmunkaid%C5%91&l=Kecskem%C3%A9t&ts=15
75277191509&pts=1574084688980&rs=1&fromage=last&vjk=76656395724064ab 

Ügyviteli alkalmazott 
"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Lajosmizse 
 

"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény 

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

"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény  
 
ügyviteli alkalmazott  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű előre láthatólag 2020. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 20 órás 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 2.  

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

Ügyviteli feladatok, valamint a munkaköri leírásban szereplő tevékenységek ellátása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Középfokú képesítés,  
• Büntetlen előélet, magyar állampolgárság  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



 

• Ügyviteli munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

Elvárt kompetenciák:  

• Kiváló szintű empátia, kommunikációs készség, probléma megoldó képesség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. 
Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, Nyilatkozat, arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 
megismerheti.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertáné Szőrös Mária nyújt, a 30 381 
5175 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény címére történő 
megküldésével (6211 Kaskantyú, III. körzet 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 35.1-10.3 , valamint a munkakör megnevezését: 
ügyviteli alkalmazott.  
• Elektronikus úton Bertáné Szőrös Mária részére a titkarsag@harmoniaotthon.hu E-mail 
címen keresztül  
• Személyesen: Bertáné Szőrös Mária, Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György 
út 2. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 3.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 25.  

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

Toborzási és kiválasztási munkatárs 

Human Skill 

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.careerjet.hu/jobview/ba83cb9e996dbbfb77b560ab0501769d.html 

Kézbesítő/ügyintéző 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 
Részmunkaidős /4 órás/ foglalkoztatásra keresünk kolléganőt, kézbesítő-ügyintéző 
munkakörbe.  

Feladatok: postázás, adminisztráció, kézbesítés  

Érettségi, friss erkölcsi bizonyítvány, rugalmasság, megbízhatóság, alapelvárás.  

Munkakezdés: azonnal  

Bérezés: órabérben  

Jelentkezés önéletrajzzal. 

 

https://www.careerjet.hu/jobview/6ade4991a46b0c3c3ad3bb0fa0b1a345.html 

Irodai munkavégzés 
Bács-Kiskun 
Munkavégzés helye: Kecskemét 
 

Munkatársakat keresünk irodai környezetbe, részmunkaidős foglalkoztatásra. Anyanyelvi 
szintű angol és német nyelvtudás (szóban, írásban), magabiztos számítógépes ismeretek 
(Word, Excel), rugalmasság elvárás.  

Bővebb tájékoztatás, nyelvi teszt, az állásinterjú keretein belül.  

Jelentkezés önéletrajzzal. 

  



 

https://allas.jofogas.hu/bacs_kiskun/Reszmunkaidos_irodai_alkalmazott_orosz_nyelvtudassal
_98311170.htm 

Részmunkaidős irodai alkalmazott orosz nyelvtudással 

 

Helység: Kecskemét  

Kategória: Adminisztráció / irodai munka  

Tapasztalat: 1-2 év tapasztalat  

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (4 órában)  

Elvárt végzettség: középiskola  

Szükséges nyelvtudás: orosz  

Munkakör megnevezése: Adminisztrációs munkatárs  

Cégnév: Huntex Recycling Kft  

 

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 


