
1.     Megváltozott munkaképességűek keresünk gondnoki 
munkakörbe! 

  
Kecskemét környéki munkavégzésre megváltozott munkaképességű munkavállalókat keresünk gondnoki 
munkakörbe! 
  
  
Főbb feladatok: 

         telephely tisztántartása 

  
Elvárás: 

         jó állóképesség 

         megváltozott munkaképességet igazoló okiratok 

  
Amit kínálunk: 

         utazási költségek támogatása 

  
  
Jelentkezni: 76/504-870 vagy 30/694-74-15 számon, vagy e-mailen: bacswork@mail.datanet.hu Flóris 
Tímea HR asszisztensnél 
  
  
  

2.     Raktárosokat keresünk kecskeméti munkavégzésre! 

  
Kecskeméti vas-műszaki nagykereskedésünkbe keresünk kecskeméti munkavállalókat raktáros 
munkakörbe! 
  
  
Elvárások: 

-          alapfokú (8 általános) végzettség 

-          műszaki beállítottság 

-          zár, fém, vas illetve kötőelemek ismerete 

-          targoncavezetői engedély 

-          1 műszak vállalása 

  
Előny: 

-          érettségi 

-          B kategória jogosítvány 
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Jelentkezni: 76/504-870 vagy 30/694-74-15 számon, vagy e-mailen: bacswork@mail.datanet.hu Flóris 

Tímea HR asszisztensnél 
  
  
  

3.     Élelmiszeripari munkára keresünk munkavállalói csoportokat! 

  
Szentesi munkavégzésre keresünk autóval rendelkező vagy mobil, utazásra képes munkavállalói 
csoportokat élelmiszeripari munkára! Kecskeméti és környékiek (Nyárlőrinciek, Tiszaalpáriak, Tiszasasiak, 
Tiszaugiak kiemelten) jelentkezését várjuk. 
  
  
Elvárások: 
  

-          végzettség: alapfok (8 általános) 

-          egészségügyi kiskönyv 

-          2 műszak vállalása 

  
Amit kínálunk: 
  

-          utazási támogatás 

-          céges járat 

-          béren kívüli juttatások 

-          munkaruha és védőeszközök 

  
  
Jelentkezni: 76/504-870 vagy 30/694-74-15 számon, vagy e-mailen: bacswork@mail.datanet.hu Flóris 
Tímea HR asszisztensnél 
  
  
  

4.     Német nyelvű adminisztrátort keresünk! 

  
Munkavégzés helye: Kecskemét 
  
Feladatok: 

-          adminisztráció 
-          cégpartnerekkel való kapcsolattartás (akár német nyelven is) 
-          szállítmányozással kapcsolatos teendők 

  
Elvárások: 

-          német nyelvtudás legalább középszintű kommunikációs szint 
-          középfokú végzettség 
-          tapasztalt munkavégzés (1-3 év) 
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Előny: 

-          német középfokú nyelvvizsga 

  
Amit kínálunk: 

-          versenyképes jövedelem 

  
Jelentkezni: 76/504-870 vagy 30/694-74-15 számon, vagy e-mailen: bacswork@mail.datanet.hu Flóris 
Tímea HR asszisztensnél 

  
  
  
  

5.     Megváltozott munkaképességű munkavállalókat keresünk 
könnyű fizikai munkára! 

  
Kecskemét környéki munkavégzésre keresünk megváltozott munkaképességű munkavállalókat könnyű 
fizikai munkára! 
  
Előny: 

-          műszaki érdeklődés 

  
  
Elvárás: 

-          1 műszak vállalása 

-          műszaki, fémipari vagy szakmunkás végzettség 

  
  
Amit kínálunk: 

-          utazási támogatás 

-          egyéb béren kívüli juttatás 

  

  
  
Jelentkezni: 76/504-870 vagy 30/694-74-15 számon, vagy e-mailen: bacswork@mail.datanet.hu Flóris 
Tímea HR asszisztensnél 
  
  
  
  

6.     Műszakvezetőket keresünk országosan! 
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Délpest megyei megbízónk számára keresünk műszakvezetőket országosan! 

  

  

Elvárások: 

-          középfokú műszaki végzettség 

-          önálló munkavégzés 

-          3 műszakos munkarend vállalása 

  
  
Előny: 

-          elektronikai, pneumatikai, hidraulikai érdeklődés, azokban való jártasság/tapasztalat 

-          2-3 éves gyakorlat/tapasztalat gyártástechnológiában vagy műanyagiparban 

  
  
Amit kínálunk: 

-          kiemelt, versenyképes jövedelem! 

-          utazási támogatás 

-          lakhatási támogatás: a cég által biztosított albérlet! 

-          egyéb béren kívüli juttatás 

  

Jelentkezni: 76/504-870 vagy 30/694-74-15 számon, vagy e-mailen: bacswork@mail.datanet.hu Flóris 
Tímea HR asszisztensnél 
  
  
  
  

7.     Minőségbiztosítási vezetőket keresünk országosan! 

  

Délpest megyei megbízónk számára keresünk minőségbiztosítási vezetőt országosan! 

  

  

Elvárások: 

mailto:bacswork@mail.datanet.hu


-          1 műszakos rend vállalása 

-          5-10 éves gyakorlat minőségbiztosítás területén 

-          termelésirányításban szerzett tapasztalat 

-          tárgyalóképes angol nyelvtudás 

  
  
Előny: 

-          műanyagiparban szerzett tapasztalat 

-          projektvezetésben szerzett tapasztalat 

-          elhivatottság 

-          angol és/vagy német középfokú nyelvvizsga 

  
Amit kínálunk: 

-          kiemelt, versenyképes jövedelem! 

-          utazási támogatás 

-          lakhatási támogatás: a cég által biztosított albérlet! 

-          egyéb béren kívüli juttatás 

  
  
Jelentkezni: 76/504-870 vagy 30/694-74-15 számon, vagy e-mailen: bacswork@mail.datanet.hu Flóris 
Tímea HR asszisztensnél 
  
  
  
  
Üdvözlettel 
  
Flóris Tímea 
HR tanácsadó 
+36 30 6947415 
  
 

"A munka világa" 
  
Lízing-Autó Kft. 
6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. 
www.bacswork.hu 
bacswork@mail.datanet.hu 
Tel.: 76/504-870, Fax: 76/504-871 
Mobil: 30/694-74-15 
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