Multi-Coop
Diák- és Iskolaszövetkezet
Cím: 1053 Budapes, Veres Pálné u. 5.
Tel.: 318-1177, 318-7534
E-mail: budapest@multi-coop.hu

Bolti kisegítő munka
Leírás:
Számítástechnikai ismerettel, nagyfokú teherbírással jó kommunikációs valamint
konfliktusmegoldó készséggel várjuk olyan diákok jelentkezését akik hosszabb távon, akár
heti 4-5 napot tudnak, napi 4-6 órában vállalni. Jelentkezni a skirka.nora@multi-coop.huEzt a
címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy
megtekinthesse. e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal.
Munkavégzés helye:
Budapest
Ideje:
2012. nov. 1-től, betanítás: okt. 24-től
Fizetés módja:
Minden hónap 10-én igény szerint készpénzben vagy átutalással.
Összege:
Br. 550 Ft/ óra

Telefonos munka
Leírás:
Rugalmas munkaidőben végezhető telefonos értékesítés, 18. életévüket betöltött és
érettségivel rendelkező diákok számára. Jelentkezni önéletrajzzal a szabo.mark@multicoop.huEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy
megtekinthesse. e-mail címen lehet.
Munkavégzés helye:
Budapest, Széll Kálmán tér
Ideje:
Hétköznaponként, 12 és 20 óra között, havi 50 órát vállalni kell
Fizetés módja:
Minden tárgyhót követő hónap 10-én készpénzben vagy átutalással igény szerint.
Összege:
br. 535-600 Ft/ óra + jutalék

Irodai munka
Leírás:
Asszisztens-adminisztrátor hosszú távra.Elvárás: magas szintű számítástechnikai
ismeretek(táblázat és adatbázis kezelő), középfokú végzettség, heti 20 óra vállalása, előny:
kereskedelemben szerzett tapasztalat. Jelentkezés: önéletrajzzal a demeter.agnes@multi-

coop.huEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy
megtekinthesse. címen.
Munkavégzés helye:
Budapest, XV.kerület (M3 bevezető)
Ideje:
Hétköznapokon, rugalmas munkaidőben, hosszú távra
Fizetés módja:
minden tárgyhót követő hónap 10.-én készpénzben vagy átutalással igény szerint
Összege:
Versenyképes

Irodai munka
Leírás:
Számítástechnikai ismereteket igénylő (PHP SQL) irodai munka a Bosnyák térnél Már heti 34 nap vállalása is elegendő, hétköznap 9-től 17 óráig tart a munkaidő. Jelentkezni a
berei.nikolett@multi-coop.huEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a
Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen lehet.
Munkavégzés helye:
Bosnyák tér
Ideje:
Hétköznap 9-től 17 óráig
Fizetés módja:
Minden hónap tizedik napjától átutalással, illetve készpénzben igény szerint.
Összege:
br 600 Ft/óra

Telefonos munka
Leírás:
Blaha Lujza téri telefonos közvélemény-kutatás, elégedettségi felmérés. Heti 2-3 nap vállalása
is elegendő, munkaidő 10-17 óráig tart.
Munkavégzés helye:
Blaha Lujza tér
Ideje:
Hétköznap 10-től 17 óráig. (heti 2-3 na vállalása is elegendő)
Fizetés módja:
Minden hónap tizedik napjától átutalással, illetve készpénzben igény szerint.
Összege:
br 600 Ft/óra

Telefonos munka
Leírás:
Telefonos tevékenység a XII. kerületben. Elvárás: jó kommunikációs készség, lehetőség
szerint call centeres és értékesítési tapasztalat, számítógépes ismeretek, heti 3-4 alkalom
vállalása. Jelentkezés: önéletrajzzal az demeter.agnes@multi-coop.huEzt a címet a

spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
címen.
Munkavégzés helye:
Budapest, XII. kerület, Déli Pályaudvarnál
Ideje:
hétköznapokon 08-16 óráig, vagy 8-12 és 12-16-ig
Fizetés módja:
minden tárgyhót követő hónap 10.-én készpénzben vagy átutalással igény szerint
Összege:
br. 620,- Ft/óra

Irodai munka
Leírás:
Felhasználó szintű IT ismerettel keresünk diákokat számítógépes munkára. Jelentkezés:
fényképes önéletrajzzal az demeter.agnes@multi-coop.huEzt a címet a spamrobotok ellen
védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.
Munkavégzés helye:
Budapest, belváros
Ideje:
hétköznapokon délelőtt, vagy délután
Fizetés módja:
minden tárgyhót követő hónap 10.-én készpénzben vagy átutalással igény szerint
Összege:
Versenyképes

Telefonos munka
Leírás:
Telefonos közvéleménykutatás (nem értékesítés!) az I. és a XIII. kerületben, 18 éven felüli
diákok részére. Időbeosztás: hétköznap és hétvégén 9-15 vagy 15-20 óra között végezhető.
Munkavégzés helye:
Budapest I. és XIII. kerület
Ideje:
Hétköznap és hétvégén 9-15 vagy 15-20 óra között, rugalmas munkaidőben
Fizetés módja:
Minden hónap tizedik napjától átutalással, illetve készpénzben igény szerint.
Összege:
Br. 550.-Ft/óra

Marketinges- értékesítős munka
Leírás:
Angol nyelvtudással marketinges, telefonos munka. Hétköznapokon délután végezhető.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal az anita.kormondi@multi-coop.huEzt a címet a
spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
címen.

Munkavégzés helye:
Budapest, XI. került
Ideje:
hétköznapokon délután
Fizetés módja:
minden tárgyhót követő hónap 10.-én készpénzben vagy átutalással igény szerint
Összege:
br. 550,-Ft/óra

Telefonos tevékenység
Leírás:
Telefonos tevékenység a XIII. kerületben. Feladat: kimenő hívások kezdeményezése,
termékek, szolgáltatások ajánlása már meglévő ügyfeleknek
Munkavégzés helye:
Budapest, XIII. kerület
Ideje:
hétköznapokon 9-17 óráig, rugalmas beosztásban
Fizetés módja:
minden tárgyhót követő hónap 10.-én készpénzben vagy átutalással igény szerint
Összege:
br. 600,- Ft/óra

Telefonos munka
Leírás:
Telefonos lekérdezés, közvéleménykutatás (NEM ÉRTÉKESÍTÉS) hétköznap délutánonként
14-20 óra között 4-6 órában, és szombaton nap közben a Belvárosban.
Munkavégzés helye:
Budapest, Ferenciek tere
Ideje:
Hétköznaponként 14-20 óra között, 4-6 órában és szombaton
Fizetés módja:
készpénzben vagy átutalással minden hónap 10.-én
Összege:
Bruttó 590.- Ft/kérdőív

Telefonos munka
Leírás:
Telefonos időpont egyeztetés, Zuglóban a 7-es busz megállójától 5 percre. Rugalmas
munkaidő, este 8 és reggel 8 között akár 3-4 óra vállalása is elegendő.
Munkavégzés helye:
Zugló
Ideje:
Hétköznap reggel 8 és este 8 között rugalma munkaidőben akár 3-4 óra végzése is elegendő.
Fizetés módja:

Minden hónap tizedikén átutalással vagy készpénzben igény szerint.
Összege:
br. 600 Ft/óra

Telefonos munka
Leírás:
Telefonos tevékenység az V. kerületben. Elvárás: telefonos tapasztalat. Elvárás: heti 3-4
alkalom vállalása. Jelentezés: fényképes önéletrajzzal az anita.kormondi@multi-coop.huEzt a
címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy
megtekinthesse. címen.
Munkavégzés helye:
Budapest, V. kerület
Ideje:
hétköznapokon 10-15 óráig, vagy 15-20 óráig
Fizetés módja:
minden tárgyhót követő hónap 10.-én készpénzben vagy átutalással igény szerint
Összege:
br. 535,- Ft/óra + sikerdíj

Telefonos közvélemény-kutatás
Leírás:
Telefonos közvélemény-kutatás az V. kerületben. Feladat: kérdőívek telefonon keresztül
történő kitöltése.
Munkavégzés helye:
Budapest, V. kerület
Ideje:
minden nap 9-20 óráig, napi 4-5 órában
Fizetés módja:
minden tárgyhót követő hónap 10.-én készpénzben vagy átutalással igény szerint
Összege:
br. 535,- Ft/óra + sikerdíj a kitöltött kérdőívek után

Telefonos munka
Leírás:
Bolgár nyelvű telefonos ügyfélszolgálati munkára keresünk diákokat.
Munkavégzés helye:
Budapest, XIII. ker.
Ideje:
Rugalmas
Fizetés módja:
Minden tárgyhót követő hónap 10-én, illetve pénztári órákban, igény szerint készpénzben
vagy átutalással
Összege:
br. 650-750 Ft/óra

Telefonos értékesítés a belvárosban
Leírás:
Értékesítési tapasztalattal rendelkező nappali tagozatos diákokat keresünk korlátozott
létszámban napi 3-4 órás munkavégzésre.
Munkavégzés helye:
V. kerület
Ideje:
Azonnali kezdéssel
Fizetés módja:
Minden tárgyhót követő hónap 10-én, illetve pénztári órákban, igény szerint készpénzben
vagy átutalással
Összege:
Versenyképes fix + jutalék

Fordítási munka
Leírás:
Lengyel, szlovák és cseh nyelvű szövegek magyar nyelvű összefoglalójának elkészítése.
NEM tükörfordítás! Erős, magabiztos nyelvismeret szükséges. jelentkezés: fényképes
önéletrajzzal az anita.kormondi@multi-coop.huEzt a címet a spamrobotok ellen védjük.
Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.
Munkavégzés helye:
otthon végezhető
Ideje:
hétköznapokon reggel 4.00-6.00 óra között
Fizetés módja:
minden tárgyhót követő hónap 10.-én készpénzben vagy átutalással igény szerint
Összege:
br. 60.000 Ft/hó

Telefonos munka
Leírás:
Macedón, ill. grúz nyelvű telefonos ügyfélszolgálati munkára keresünk diákokat.
Munkavégzés helye:
Budapest, XIII. ker.
Ideje:
Rugalmas
Fizetés módja:
Minden tárgyhót követő hónap 10-én készpénzben vagy átutalással igény szerint.
Összege:
Versenyképes juttatás

Telefonos munka

Leírás:
Hétköznaponként nap közben, szabadon választott napokon, hosszú távon végezhető telefonos
tevékenység (lekérdezéses munka, nem értékesítés) a XIII. kerületben
Munkavégzés helye:
Budapest XIII. kerület, Róbert károly krt.
Ideje:
hétköznaponként nap közben
Fizetés módja:
minden hónap 10.-én készpénben vagy átutalással igény szerint
Összege:
Bruttó 650.- Ft/óra

Telefonos munka
Leírás:
Éjszaka végezhető, hosszú távú telefonos tevékenység (időpontegyeztetés) a XIII. kerületben
folyékony angol nyelvtudással, 18 éves kor felett végezhető
Munkavégzés helye:
Budapest XIII. kerület, Róbert Károly krt.
Ideje:
hétköznap, hétvégén éjszaka 20-08 óra között, szabdon választható napokon
Fizetés módja:
készpénzben vagy átutalással, minden hónap 10.-én
Összege:
Bruttó 750.- Ft/óra

Irodai munka
Leírás:
Novemberben és decemberben, heti 2-3 alkalommal végezhető adminisztratív munka, előre
egyeztetett napokon 9-21 óra között Budaörsön és az Örs vezér terén.
Munkavégzés helye:
Örs vezér tere és Budaörs
Ideje:
heti 2-3 alkalom, előre egyeztetett napokon 9-21 óra között
Fizetés módja:
készpénzben vagy átutalással minden hónap 10.-én
Összege:
bruttó 620.- Ft / óra

Telefonos munka
Leírás:
Telefonos lekérdezés, utánkövetés munka (NEM ÉRTÉKESÍTÉS) hétköznap 9-17 óra között
a Belvárosban.
Munkavégzés helye:
Budapest belváros, V. kerület

Ideje:
hétköznaponként, heti 4 nap, nap közben
Fizetés módja:
készpénzben vagy átutalással minden hónap 10.-én
Összege:
Bruttó 600.- Ft/óra

Mads
1092 Budapest, Erkel utca 3
tel: +36/1 951-0754
fax: +36 1 700 1773
e-mail: mads@mads.hu

Telefonos piackutatás VIII
Bérezés: 603 ft/óra
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +3620-979-79-84
begin_of_the_skype_highlighting
+3620-979-79-84
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 év feletti érettségivel rendelkező nappali tagozatos diákokat keresünk
telefonos munkára. Munkavégzés helye: VIII. kerület. Feladat: piackutatás. Feltétel: tiszta,
érthető beszéd. Munka időtartama: hosszú táv. Munkaidő: 9.00-20.00 óra között 4-6-8 órában
(szombaton is). Kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik hosszabb távra terveznek,
és legalább heti 16 órában tudnak dolgozni. A jelentkezésnél kérnénk azt is megírni, hogy
milyen időbeosztásban tudnál dolgozni. Jelentkezz a vantus.a@mads.hu címre küldött
névvel,telefonszámmal.

Román nyelvű telefonos ügyfélszolgálat
Bérezés: 650-750 Ft/h
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: +3620-952-34-11
begin_of_the_skype_highlighting
+3620-952-34-11
end_of_the_skype_highlighting
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: 0620-952-34-11 Az alábbi diákmunkára keresünk
nappali tagozatos, 18 év fölötti, román nyelven beszélő diákokat! Feladat: -Nemzetközi
légitársaság telefonos ügyfélszolgálatán bejövő hívások fogadása. Feltételek: -román nyelv
felsőfokú ismerete (nyelvvizsga nem szűkséges)+ egy másik európai nyelv magabiztos
ismerete - heti min. 20 óra elvállalása Interjú: folyamatosan, egyeztetés alapján. Jelentkezni a
sebok.a@mads.hu email címen lehet önéletrajzzal és a munka megjelölésével. További
információk a fenti email címen vagy a 0620-952-34-11-es telefonszámon.

Bolgár nyelvű telefonos ügyfélszolgálat
Bérezés: 650-750 Ft/h

Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: +3620-952-34-11
begin_of_the_skype_highlighting
+3620-952-34-11
end_of_the_skype_highlighting
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: 0620-952-34-11 Az alábbi diákmunkára keresünk
nappali tagozatos, 18 év fölötti, bolgár nyelven beszélő diákokat! Feladat: -Nemzetközi
légitársaság telefonos ügyfélszolgálatán bejövő hívások fogadása. Feltételek: -bolgár nyelv
felsőfokú ismerete (nyelvvizsga nem szűkséges)+ egy másik európai nyelv magabiztos
ismerete - heti min. 20 óra elvállalása Interjú: folyamatosan, egyeztetés alapján. Jelentkezni a
sebok.a@mads.hu email címen lehet önéletrajzzal és a munka megjelölésével. További
információk a fenti email címen vagy a 0620-952-34-11-es telefonszámon.

Kérdőív lekérdezés XI.
Bérezés: 525 ft/kérdőív (Átlag 600-1000 ft/óra)
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 év feletti nappali tagozatos diákokat keresünk mezőgazdasági felmérésekkel
foglalkozó céghez, könnyű telefonos kérdőív lekérdezésre. A munka 10.25.-től kb. 2-3 héten
keresztül fog tartani. Munkaidő: 9.00-17.00 óra között minden hétköznap+szombat. Olyan
diákok jelentkezését várjuk, akik min. 4 napot vállalni tudnak min. 6 órában a fenti
időintervallumban. Betanítás: 10.25.-én 10.00 órától. Jelentkezni kizárólag önéletrajzzal lehet
a vantus.a@mads.hu e-mail címen. A jelentkezésbe kérném beleírni azt is, hogy az
elkövetkező 2-3 hétben milyen időbeosztásban tudsz dolgozni.

Román nyelvű ügyfélszolgálat
Bérezés: 1000 ft/óra
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 év feletti nappali tagozatos lányokat keresünk ügyfélszolgálati munkakörbe
(nem call-center). Feltétel: a román nyelv felsőfokú ismerete, nappali tagozatos hallgatói
jogviszony, jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó készség. Munkaidő: hétfőtől
péntekig 9.00-17.00 óra között. Minimum heti 30 órát tudni kell vállalni. A fényképes
önéletrajzokat a vantus.a@mads.hu e-mail címre várjuk.

Román nyelvű telefonos értékesítés, XIV.ker
Bérezés: Bruttó 700Ft/h + jutalék
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: +36209523411 begin_of_the_skype_highlighting
+36209523411
end_of_the_skype_highlighting
Nappali tagozatos, román nyelven felsőfokon beszélő (nyelvvizsga bizonyítvány nem
szükséges) diákokat keresünk telefonos értékesítői pozícióba. Munkakezdés: minél korábban
Feltétel: min. 20h/hét elvállalása. Jelentkezni a sebok.a@mads.hu email címen lehet
önéletrajzzal.

Otthon végezhető Angol nyelvű adatögzítés

Bérezés: Teljesítménybér (25 Ft/adatsor)
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 év feletti nappali tagozatos diákokat keresünk angol nyelvű adatrögzítésre.
Elvárások:nappali tagozatos hallgatói jogviszony, minimum erős középfokú angol nyelvtudás.
Munkaidő: napi hat óra, rugalmas időbeosztásban, de minimum 4 napot vállalni kell. Átlagbér
ha a napi elvárt megvan : Bruttó 650/óra. Tájékoztató: holnap (csütörtök) 15.00 óra.
Munkavégzés helye: lehetőleg otthon, de a partnerünk is tud helyet biztosítani. Jelentkezni a
vantus.a@mads.hu email címre küldött fényképes önéletrajzzal, és a tárgymezőben a munka
megjelölésével lehet.

Telefonos értékesítés III. kerület vagy otthonról
Bérezés: Bruttó 650 Ft/h
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: +36209523411 begin_of_the_skype_highlighting
+36209523411
end_of_the_skype_highlighting
Nappali tagozatos diákokat keresünk telefonos értékesítői munkakörbe a III. kerületbe.
Munkaidő: 9-20h között min. 12h/hét. Munkabér: 650Ft/h ( 36 perc vonalban töltött idő után)
Interjú: Minden hétfőn 15h-kor és csütörtökön 10h-kor. Jelentkezni a sebok.a@mads.hu email
címen lehet önéletrajzzal. Tárgy: "Telefonos értékesítés III. kerület"

Telefonos piac-kutatási munka - HÉTVÉGE
Bérezés: Bruttó 550 Ft/h
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: +36209523411 begin_of_the_skype_highlighting
+36209523411
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 év feletti, érettségivel rendelkező, nappali tagozatos diákokat keresünk
telefonos piac-kutatásra a XIII. kerületbe. Feltétel: hétvégi munkavégzés, jó kommunikációs
és probléma megoldó képesség. Munkaidő: 15-20h (szombat, vasárnap). A munkavégzés
hosszú távú. Interjú: mindennap. Kiváló gyakorlatszerzési lehetőség irodai munkában és
telefonos értékesítésben (Call center tapasztalat!) egy jó hangulatú, fiatal csapatban.
Jelentkezni a sebok.a@mads.hu e-mail címen lehet önéletrajzzal.

Kérdőív lekérdezés(dán, norvég, svéd vagy spanyol
Bérezés: 1428 Ft/óra
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 év feletti nappali tagozatos diákokat keresünk telefonos kérdőív lekérdezésre.
Feltétel: dán, norvég, svéd vagy spanyol nyelv felsőfokú ismerete, jó kommunikációs készség.
A munka 2-3 napig tart, indulás november 1.-én. Munkavégzés helye: VIII. kerület.
jelentkezni önéletrajzzal lehet a vantus.a@mads.hu e-mail címen.

Hostess munka Veszprémben
Bérezés: 800 Ft/óra

Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
18 év feletti nappali tagozatos diákokat keresünk hostess munkára. Munka végzés helye:
Veszprém, Rossmann üzlet. Munkaidő: 11.05-én., 9.00-18.00-ig. Jelentkezni kizárólag
fényképes önéletrajzzal lehet a vantus.a@mads.hu e-mail címen.

Bejövő telefonos ügyfélszolgálat
Bérezés: 655 ft/óra
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 év feletti nappali tagozatos diákokat keresünk bejövő telefonos
ügyfélszolgálatra. A munka november 2.-án indul!!!Munkavégzés helyszíne: IX. kerület.
Munkavégzés: hétköznap 7:00-22:00, hétvégén 8:00-20:00 óra között, minimum 4 órában,
heti 3 alkalommal. Felvételi időpontok: 2012.10.11-től 2012. 10.19-ig minden hétköznap 9
óra,11.30 óra, 13 óra. Jelentkezni kizárólag önéletrajzzal lehet a vantus.a@mads.hu e-mail
címen. Kérem megjelölni azt is, hogy milyen műszakokban tudnál munkát vállalni.

Otthon véhezhető Angol nyelvű telefonos közvélemén
Bérezés: 800 Ft/h
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Nappali tagozatos diákokat keresünk angol nyelvű telefonos közvélemény-kutatási munkára.
Munkavégzés helye: III. XI. kerület vagy otthon végezhető (telefon költség nincs, interneten
keresztül történik a hívások indítása). Munkaidő: H-P: 9-15h. Olyan diákok jelentkezését
várjuk, akik min. 4 napot ráérnek / hét. Kérlek jelezzétek, hogy melyik napokon érnétek rá
dolgozni. Feltétel: társalgási szintű angol nyelvtudás (nyelvvizsga bizonyítvány nem
szűkséges) + jó kommunikációs készség. A megrendelőnk 10.24.-án, 15.00 órától tart
tájékoztatót. Jelentkezni a vantus.a@mads.hu email címen lehet önéletrajzzal. Tárgy: " Angol
nyelvű közvélemény-kutatás".

Hostess munka Békéscsabán
Bérezés: 800 Ft/óra
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
18 év feletti nappali tagozatos diákokat keresünk hostess munkára. Munka végzés helye:
Békéscsaba, Rossmann üzlet. Munkaidő: 11.05-én., 9.00-18.00-ig. Jelentkezni kizárólag
fényképes önéletrajzzal lehet a vantus.a@mads.hu e-mail címen.

Éjszakai könnyű fizikai munka, IV.
Bérezés: 600 ft/óra
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting

Diákmunka: 18 év feletti nappali tagozatos diákokat keresünk könnyű fizikai munkára a IV.
kerületbe. Munkaidő: péntek, szombat, vasárnap, 20.00-8.00-ig. Jelentkezni a
vantus.a@mads.hu e-mail címen lehet névvel, telefonszámmal.

Könnyű fizikai munka
Bérezés: Bruttó 600 ft/ó
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: 20/9797984 begin_of_the_skype_highlighting
20/9797984
end_of_the_skype_highlighting
18 év fölötti nappali tagozatos diákokat keresünk IV. kerületi céghez könnyű fizikai munkára
az alábbi időbeosztás szerint (műszakok):10.19. péntek -12-20:00 óra és 20-08:00 óra vagy
10.20. szombat: 08-20 óra és 20-08 óra vagy 10.21. vasárnap: 08-20 óra és 20-08 óra vagy
10.22 hétfő 08-20 óra. Naponta 1 műszakot lehet csak vállalni !! Könnyű munka, de
precizitást igényel! Jelentkezz a vantus.a@mads.hu címre küldött névvel telefonszámmal.

Irodai munka- XI. ker
Bérezés: Bruttó 550/h
Érdeklődni: Lator Hajnalka Telefonszám: 06202009017
18 éven felüli nappali tagozatos érettségivel rendelkező diákot keresünk a XI. kerületi
irodába. Munkaidő: 2012.10.16.-2012.10.17 ( szerda, csütörtök) 08:00-16:00; Munkabér:
Bruttó 550/h Kérem csak azok jelentkezzenek, akik mindkét napot eltudják vállalni.
Jelentkezni a lator.h@mads.hu email címre küldött fényképes önéletrajzzal lehet.

Kérdőívezés-Belváros
Bérezés: Teljesítménybér
Érdeklődni: Kaliskó Viktória Telefonszám: +36209553740
begin_of_the_skype_highlighting
+36209553740
end_of_the_skype_highlighting
iákmunka: Nappali tagozatos diákokat keresünk nyaralási és pihenési szokásokkal kapcsolatos
kérdőíves munkavégzésre. Munkavégzés helye: Budapest frekventált pontjai: (Vörösmarthy
tér, Deák tér). Munkaidő: folyamatos kötetlen, rugalmas beosztásban. Hetente minimum 20
órát kell elvállalni. Feltétel: jó megjelenés és kommunikációs képesség. Jelentkezni a
kalisko.viktoria@trophyresort.hu e-mail címen lehet önéletrajzzal.

Scannelés, VI. kerület-passzív féléveseknek
Bérezés: Bruttó 600/h
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 éven felüli nappali tagozatos diákot keresünk scannelés munkakörbe.
Elvárások: Nappalis hallgatói jogviszony, felsőfokú angol nyelvtudás, önálló szorgalmas
munkavégzés. Munkaidő: H-P 09:00-17:00 között, heti 5 napban hétfőtől péntekig. Kizárólag
olyan diákok jelentkezését várjuk, akik az elkövetkező félévben tudnák vállalni a munkát heti
5 napban. Jelentkezni a vantus.a@mads.hu e-mailre küldött önéletrajzzal lehet. Kérem csak
azok jelentkezzenek, akik a kért munkaidőt teljes egészében tudják vállalni.

Szerb nyelvű telefonos ügyfélszolgálat
Bérezés: 650-750 Ft/h
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: 0620-952-34-11
Az alábbi diákmunkára keresünk nappali tagozatos, 18 év fölötti, szerb nyelven beszélő
diákokat! Feladat: -Nemzetközi légitársaság telefonos ügyfélszolgálatán bejövő hívások
fogadása. Feltételek: -szerb nyelv felsőfokú ismerete (nyelvvizsga nem szűkséges)+ egy
másik európai nyelv magabiztos ismerete - heti min. 20 óra elvállalása Interjú: folyamatosan,
egyeztetés alapján. Jelentkezni a sebok.a@mads.hu email címen lehet önéletrajzzal és a
munka megjelölésével. További információk a fenti email címen vagy a 0620-952-34-11-es
telefonszámon.

Telefonos értékesítés XIV.kerület
Bérezés: Bruttó 600 Ft/h
Érdeklődni: Szántó Zsolt Telefonszám: +36205464306 begin_of_the_skype_highlighting
+36205464306
end_of_the_skype_highlighting
18 év feletti, nappali tagozatos diákokat keresünk telefonos értékesítési munkakörbe.
Munkaidő: 08:00-20:00 között hétköznap( 4-6-8 óra rugalmasan) Minimum heti vállalási idő:
20 óra Jelentkezni a szanto.zs@mads.hu email címre küldött önéletrajzzal lehet. Tárgymezőbe
kérlek a "XIV. kerületi telefonos értékesítés" munkát jelöld.

Angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálat
Bérezés: Bruttó 650/óra-750/óra
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 év feletti érettségivel rendelkező nappali tagozatos diákot keresünk angol
nyelvű bejövő telefonos ügyfélszolgálatra. Feladat: Bejövő telefonok fogadása, e-mailek
feldolgozása, adminisztráció. Elvárás: -Felsőfokú aktív nyelvtudás írásban és szóban. - Jó
kommunikációs készség - Problémamegoldó képesség Műszakok: nappali: 7:00-19:00
Éjszakai: 19:00-07:00 Hétvégi: 07:00-19:00 19:00-07:00 A műszakok nem felbonthatók.
Munkakezdés feltétele egy 2 órás oktatás amit a megrendelő tart, ez nem fizetett. Jelentkezni
a vantus.a@mads.hu email címre elküldött fényképes önéletrajzzal és a tárgymezőben
megjelölt munkával lehet. Kérlek jelentkezésedben azt is írd bele, hogy melyik fix
műszakokat tudnád elvállalni.

Informatikai gyakornok XI.
Bérezés: Versenyképes
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: Nappali tagozatos mester képzésben résztvevő informatikus diákokat keresünk
XI. kerületi (Infopark) céghez. Feltételek: MSc-s hallgató BME Informatika és Villamos

karán vagy ELTE Informatika karon (!), Jáva ismeretek (JEE ismeret előny). Jelentkezz a
vantus.a@mads.hu címre küldött önéletrajzzal!

Svéd nyelvű telefonos ügyfélszolgálat
Bérezés: Bruttó 900 Ft/h
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: +36209523411
Nappali tagozatos diákokat keresünk svéd nyelvű telefonos ügyfélszolgálati munkára.
Munkakezdés: minél korábban. Munkavégzés helye: XI. kerület vagy OTTHON Jelentkezni a
sebok.a@mads.hu email címen lehet fényképes önéletrajzzal és a munka megjelölésével.

Telefonos értékesítés II. kerület
Bérezés: 535 Ft/h
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: 063209523411
Nappali tagozatos, 18 év fölötti diákokat keresünk telefonos értékesítői munkakörbe.
Munkaidő:14-20h vagy 16-20h. Olyan érettségizett, jó kommunikációjú, számítógépet kezelni
tudó diákokat várunk, akik legalább 3x, de inkább 4x egy héten tudnak vállalni min. 4 órás
műszakot. Minimális elvárás havi 50 óra teljesítése, magasabb óraszámot teljesítőket
hűségbónusz rendszerrel jutalmazzuk.Az órabér az elvárt teljesítményszint elérése esetén
600Ft diákbruttó. Akik nem érik el az elvárt szintet, ill nem dolgoznak 50 órát, a garantált
órabér 535Ft. Interjú: minden kedden 14 órától. Jelentkezni a sebok.a@mads.hu email címen
lehet önéletrajzzal. Tárgy: " Telefonos értékesítés II. kerület"

Címkézés, csomagolás-XI. kerület
Bérezés: Bruttó 600/h
Érdeklődni: Lator Hajnalka Telefonszám: +36202009017 begin_of_the_skype_highlighting
+36202009017
end_of_the_skype_highlighting
Nappali tagozatos diákokat keresünk a XI. kerületbe címkézés csomagolás munkakörbe.
Munkaidő: 2012-10-15 ( hétfő) 09:00-17:00 Bérezés: Bruttó 600/h Jelentkezni: a
lator.h@mads.hu email címre küldött névvel, telefonszámmal és a munka megjelölésével
lehet.

ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRS
Bérezés: 120.000 - 250.000 Ft/hó
Érdeklődni: MADS Telefonszám: +36-1-951-0754 begin_of_the_skype_highlighting
+36-1-951-0754
end_of_the_skype_highlighting
Az Ügyintéző kolléga feladatai:  a call center által már korábban megkeresett,
lakásbiztosítás iránt érdeklődő ügyfelek telefonon történő általános tájékoztatása, igényeinek
felmérése  az igények alapján, személyre szabott ajánlat készítése  időpont egyeztetése az
ügyféllel az ajánlat átadására  az ajánlat személyes átadása, első biztosítási díj beszedése /
átvétele Várjuk jelentkezését, ha:  diplomával vagy középfokú végzettséggel és
biztosításközvetítői PSZÁF vizsgával rendelkezik  felhasználói szinten kezeli a
számítógépet (Word, Excel)  kimagasló a kommunikációs készsége, magabiztos a fellépése

 a személyisége siker– és célorientált, az esetleges kudarcok még kitartóbbá teszik  képes
azonosulni a cég által kitűzött célokkal  hatékony a munkavégzése Amit biztosítunk: 
bejelentett munkaviszony  fix alapbér (a próbaidő alatt is) + teljesítményarányos jutalék 
önálló, felelősségteljes munkakör  stabil, megbízható vállalati háttér, fejlett irodai
infrastruktúra  összetartó, lendületes csapat  folyamatos képzés, szakmai fejlődési
lehetőség Munkavégzés helye:  Budapest Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát a virag.v@mads.hu címre

Ügyfélszolgálati munka VII. ker
Bérezés: 600 ft/ó bruttó
Érdeklődni: Szántó Zsolt Telefonszám: 20/5464306 begin_of_the_skype_highlighting
20/5464306
end_of_the_skype_highlighting
18 év fölötti nappali tagozatos passzív féléves diákokat keresünk számítógépeket,
alkatrészeket forgalmazó céghez az alábbiak szerint: munkarend: H-P: 9-19 Szükséges
tapasztalat: számítástechnikai eszközök ismerete (hardware)!!!!!! Munkáról: - Bejövő hívások
fogadása, információ átadás, rendelés felvétel és/vagy módosítás, esetleges lemondás(ok)
adminisztrálása. - A web shopon keresztül rendelt terméket a beszerzést követően üzletünkbe
szállítjuk. Az ügyfélszolgálatos munkaerő értesíti a megrendelőt, hogy a termék átvehető az
üzletünkben. - Holtidőben (két hívás között) adminisztratív tevékenység; információk
feltöltése a web shopba (különösebb szaktudást nem igényel), scannelés. Csak olyan passzív
hallgatók jelentkezését várjuk akik hosszú távra terveznek. Jelentkezz a szanto.zs@mads.hu
címre küldött rövid önéletrajzzal.

Olasz nyelvű telefonos ügyfélszolgálat
Bérezés: 650-750 Ft/h
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: 0620-952-34-11
Az alábbi diákmunkára keresünk nappali tagozatos, 18 év fölötti, olasz nyelven beszélő
diákokat! Feladat: -Nemzetközi légitársaság telefonos ügyfélszolgálatán bejövő hívások
fogadása. Feltételek: -olasz nyelv felsőfokú ismerete (nyelvvizsga nem szűkséges)+ egy
másik európai nyelv magabiztos ismerete - heti min. 20 óra elvállalása Interjú: folyamatosan,
egyeztetés alapján. Jelentkezni a sebok.a@mads.hu email címen lehet önéletrajzzal és a
munka megjelölésével. További információk a fenti email címen vagy a 0620-952-34-11-es
telefonszámon.

Spanyol nyelvű telefonos ügyfélszolgálat
Bérezés: 650-750 Ft/h
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: +36209523411 begin_of_the_skype_highlighting
+36209523411
end_of_the_skype_highlighting
Az alábbi diákmunkára keresünk nappali tagozatos, 18 év fölötti, spanyol nyelven beszélő
diákokat! Feladat: -Nemzetközi légitársaság telefonos ügyfélszolgálatán bejövő hívások
fogadása. Feltételek: -spanyol nyelv felsőfokú ismerete (nyelvvizsga nem szűkséges)+ egy
másik európai nyelv magabiztos ismerete - heti min. 20 óra elvállalása Interjú: folyamatosan,
egyeztetés alapján. Jelentkezni a sebok.a@mads.hu email címen lehet önéletrajzzal és a

munka megjelölésével. További információk a fenti email címen vagy a 0620-952-34-11-es
telefonszámon.

Francia nyelvű telefonos ügyfélszolgálat
Bérezés: 650-750 Ft/h
Érdeklődni: Sebők Andrea Telefonszám: 0620-952-34-11
Az alábbi diákmunkára keresünk nappali tagozatos, 18 év fölötti, francia nyelven beszélő
diákokat! Feladat: -Nemzetközi légitársaság telefonos ügyfélszolgálatán bejövő hívások
fogadása. Feltételek: -francia nyelv felsőfokú ismerete (nyelvvizsga nem szűkséges)+ egy
másik európai nyelv magabiztos ismerete - heti min. 20 óra elvállalása Interjú: folyamatosan,
egyeztetés alapján. Jelentkezni a sebok.a@mads.hu email címen lehet önéletrajzzal és a
munka megjelölésével. További információk a fenti email címen vagy a 0620-952-34-11-es
telefonszámon.

Ügyfélszolgálati munka (telefonos) VII. ker

.

Bérezés: 600 ft/ó bruttó
Érdeklődni: Szántó Zsolt Telefonszám: 20/5464306 begin_of_the_skype_highlighting
20/5464306
end_of_the_skype_highlighting
18 év fölötti nappali tagozatos passzív féléves diákokat keresünk számítógépeket,
alkatrészeket forgalmazó céghez az alábbiak szerint Munkarend: H-P: 9-19 Szükséges
tapasztalat: számítástechnikai eszközök ismerete (hardware)!!!!!! Munkáról: - Bejövő hívások
fogadása, információ átadás, rendelés felvétel és/vagy módosítás, esetleges lemondás(ok)
adminisztrálása. - A web shopon keresztül rendelt terméket a beszerzést követően üzletünkbe
szállítjuk. Az ügyfélszolgálatos munkaerő értesíti a megrendelőt, hogy a termék átvehető az
üzletünkben. - Holtidőben (két hívás között) adminisztratív tevékenység; információk
feltöltése a web shopba (különösebb szaktudást nem igényel), scannelés. Csak olyan passzív
hallgatók jelentkezését várjuk akik hosszú távra terveznek. Jelentkezz a szanto.zs@mads.hu
címre küldött rövid önéletrajzzal.

Diákigazolvány elfogadóhelyek regisztrációja
Bérezés: 650 ft/regisztráció
Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 év feletti nappali tagozatos diákokat keresünk diákigazolvány elfogadóhelyek
regisztrálására. Feladat: különböző szolgáltatók személyes felkeresése megadott lista alapján.
Feltétel: jó kommunikációs készség, hetente minimum 3x4 óra vállalása fő munkaidőben
(8.00-16.00 óra között). Jelentkezni önéletrajzzal lehet a vantus.a@mads.hu e-mail címen,
jelölve azt is, hogy mennyit tudnál dolgozni.Vidékiek jelentkezését is várjuk!

Irodai munka (rögzítés, levélbontás, borítékolás)
Bérezés: 535 Ft/óra

Érdeklődni: Vántus Anikó Telefonszám: +36209797984 begin_of_the_skype_highlighting
+36209797984
end_of_the_skype_highlighting
Diákmunka: 18 év feletti, lehetőleg passzív féléves, vagy sokat ráérő diákok jelentkezését
várjuk irodai munkára. Munkavégzés helye: XIII. kerület (Lehel tér). Munka kezdete:
november 1. Kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik hosszútávra terveznek.
Átlagosan napi 5 órát kell vállalni fő munkaidőben. Jelentkezni a vantus.a@mads.hu e-mail
címen lehet önéletrajzza

CONWORK
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 3.
Tel: 343-4105, 413-0575
Fax: 343-4105
Mobil: 0620-529-0396
Email: conwork@conwork.hu

Telefonos közvéleménykutás heti 3 nap
Közzétéve 2012-10-24 | Szerző: orion
Munkavégzés helye: Budapest belváros, VII. kerület
Feladat: Közvéleménykutatás.
Órabér: fix nettó 500 Ft
Munkaidő: Hétfőtől-péntekig, naponta minimum 4 órában. HETI MINIMUM 12 ÓRA
ELVÁLLALÁSA FELTÉTEL.
Feltételek: Kiváló kommunikációs készség, HETI MINIMUM 12 ÓRA ELVÁLLALÁSA
(napi minimum 4 órában), betöltött 18. életév, ÉRVÉNYES NAPPALI tagozatos
iskolalátogatási igazolás, adószám, TAJ szám.
JELENTKEZNI ÖNÉLETRAJZ KÜLDÉSÉVEL LEHET A MUNKAKÖR
MEGJELÖLÉSÉVEL: CONWORK@CONWORK.HU
Felszolgálót keresünk étterembe heti 3-4 napra, 3 műszakban
Munkavégzés helye: Budapest belváros, V. kerület
Feladat: Ételek, italok felszolgálása, asztalok leszedése, terítés, felszolgálók segítése.
Órabér: nettó 550 Ft/óra
Munkaidő: HÉTFŐTŐL-VASÁRNAPIG, 3 műszakban: 10:00-15:00 VAGY 17:00-23:00
VAGY 19:00-01. HETI MINIMUM 3-4 NAP ELVÁLLALÁSA FELTÉTEL.
Feltételek: EGÉSZSÉGÜGYI KISKÖNYV MEGLÉTE, FELSZOLGÁLÁSBAN SZERZETT
TAPASZTALAT, MINDEN HÉTEN MINIMUM 3 ALKALOM ELVÁLLALÁSA FIXEN,
betöltött 18. életév, adószám, TAJ szám, ÉRVÉNYES NAPPALI tagozatos iskolalátogatási
igazolás, saját bankszámlaszám.
JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ KÜLDÉSÉVEL LEHET A MUNKA
MEGJELÖLÉSÉVEL AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN: CONWORK@CONWORK.HU

Telefonos ügyfélszolgálati munkatársat keresünk ANGOL és ROMÁN nyelvtudással
Munkavégzés helye: Budapest belváros
Feladat: Ügyfelektől érkező hívások fogadása, segítségnyújtás, szervezés (például lerobbant
autó esetén csereautó leszervezése, kiküldése stb.)
Munkaidő: Hétfőtől-vasárnapig, naponta 8 órában, 3 műszakban. HETI MINIMUM 3-4 NAP
ELVÁLLALÁSA FELTÉTEL.
Feltételek: ANGOL KÖZÉPFOKÚ NYELVTUDÁS (SZÓBAN), ROMÁN FELSŐFOKÚ
NYELVTUDÁS (SZÓBAN), kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség, HETI
MINIMUM 3-4 NAP ELVÁLLALÁSA (napi 8 órában), betöltött 18. életév, ÉRVÉNYES
NAPPALI tagozatos iskolalátogatási igazolás (passzív félévesek, évhalasztók nem
dolgozhatnak), adószám, TAJ szám.
JELENTKEZNI ÖNÉLETRAJZ KÜLDÉSÉVEL LEHET A MUNKAKÖR
MEGJELÖLÉSÉVEL: CONWORK@CONWORK.HU

Logisztikai központba raktáros fiút keresünk állandó munkára, napi 6 órában
Munkavégzés helye: Budapest IV. kerület, Újpest
Feladat: Logisztikai központ raktárában anyagmozgatás, áruösszekészítés, pakolás, könnyű
fizikai munka.
Órabér: nettó 500 Ft/óra
Munkaidő: Hétfőtől-péntekig, napi 6 órában délelőtt. Hosszú távú munka.
Feltételek: HETI MINIMUM 3-4 NAP ELVÁLLALÁSA FIXEN HÉTKÖZNAP, betöltött
18. életév, ÉRVÉNYES NAPPALI tagozatos iskolalátogatási igazolás (passzív félévesek,
évhalasztók nem dolgozhatnak), adószám, TAJ szám, bankszámlaszám.
JELENTKEZNI ÖNÉLETRAJZ KÜLDÉSÉVEL LEHET A MUNKAKÖR
MEGJELÖLÉSÉVEL: CONWORK@CONWORK.HU

Angolul beszélő recepciós diáklányt keresünk heti 5 napra, 4 órás műszakban
Munkavégzés helye: Budapest XIII. kerület
Feladat: Recepciós feladatok ellátása, bejövő hívások kezelése, vendégek fogadása,
adminisztráció.
Órabér: bruttó 710 Ft/óra
Munkaidő: Hétfőtől-péntekig, 4 órás műszakban, rugalmas beosztásban. Hosszú távú
munkalehetőség.
Feltételek: Barátságos személyiség, HETI 5 NAP ELVÁLLALÁSA FIXEN NAPI 4
ÓRÁBAN, ANGOL NYELVTUDÁS (szóban és írásban egyaránt), betöltött 18. életév,
ÉRVÉNYES NAPPALI tagozatos iskolalátogatási igazolás (passzív félévesek, évhalasztók
nem dolgozhatnak), adószám, TAJ szám, bankszámlaszám.
JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ KÜLDÉSÉVEL LEHET A MUNKAKÖR
MEGJELÖLÉSÉVEL: CONWORK@CONWORK.HU

Tapasztalattal rendelkező felszolgáló kisegítőt keresünk elegáns étterembe heti 3 napra

Munkavégzés helye: Budapest belváros
Feladat: Ételek, italok felszolgálása, asztalok leszedése, terítés, felszolgálók segítése.
Órabér: nettó 550 Ft/óra
Munkaidő: HÉTFŐTŐL-VASÁRNAPIG, naponta 17:00-01:00, HETI MINIMUM 3 NAP
ELVÁLLALÁSA FELTÉTEL.
Feltételek: EGÉSZSÉGÜGYI KISKÖNYV MEGLÉTE, FELSZOLGÁLÁSBAN SZERZETT
TAPASZTALAT, MINDEN HÉTEN MINIMUM 3 ALKALOM ELVÁLLALÁSA FIXEN,
betöltött 18. életév, adószám, TAJ szám, ÉRVÉNYES NAPPALI tagozatos iskolalátogatási
igazolás, saját bankszámlaszám.
JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ KÜLDÉSÉVEL LEHET A MUNKA
MEGJELÖLÉSÉVEL AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN: CONWORK@CONWORK.HU

Konyhai kisegítés fiúknak belvárosi étteremben, heti 3 nap
Munkavégzés helye: Budapest belváros, XI. kerületi étterem
Feladat: Ételek elkészítésében való segítségnyújtás, pult tisztántartása, poharak, tányérok
elmosása, konyhai kisegítés.
Órabér: bruttó 615 Ft/óra
Munkaidő: HÉTFŐTŐL-VASÁRNAPIG, naponta kora délutántól 01:00-ig, rugalmas
beosztásban. HETI MINIMUM 3 NAP ELVÁLLALÁSA FELTÉTEL.
Feltételek: EGÉSZSÉGÜGYI KISKÖNYV MEGLÉTE, MINDEN HÉTEN MINIMUM 3
ALKALOM ELVÁLLALÁSA FIXEN, betöltött 18. életév, adószám, TAJ szám,
ÉRVÉNYES NAPPALI tagozatos iskolalátogatási igazolás, saját bankszámlaszám.
Vendéglátásban szerzett tapasztalat előny. KIZÁRÓLAG FIÚKAT KERESÜNK.
JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ KÜLDÉSÉVEL LEHET A MUNKA
MEGJELÖLÉSÉVEL AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN: CONWORK@CONWORK.HU

Eladói kisegítés lányoknak a Premier Outlet Centerben
Munkavégzés helye: Premier Outlet Centerben lévő ruhaüzlet (kijutás busszal, 15 perc az
Etele tértől, Kelenföldről)
Feladat: Vevők kiszolgálása, segítése, ruhák címkézése, hajtogatása, vállfázása.
Órabér: nettó 500 Ft/óra
Munkaidő: PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP, naponta 10:00-20:00
Feltételek: betöltött 18. életév, adószám, TAJ szám, ÉRVÉNYES NAPPALI tagozatos
iskolalátogatási igazolás, saját bankszámlaszám.
JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ KÜLDÉSÉVEL LEHET A MUNKA
MEGJELÖLÉSÉVEL AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN: CONWORK@CONWORK.HU

Eladói kisegítés lányoknak belvárosi ruhaüzletekben
Munkavégzés helye: Budapest belváros, bevásárlóközpontokban lévő női-férfi ruhaüzlet
Feladat: Vevők kiszolgálása, segítése, ruhák címkézése, hajtogatása, vállfázása.
Órabér: nettó 500 Ft/óra
Munkaidő: bármely nap HÉTFŐTŐL-VASÁRNAPIG, naponta 10:00-20:00

Feltételek: betöltött 18. életév, adószám, TAJ szám, ÉRVÉNYES NAPPALI tagozatos
iskolalátogatási igazolás, saját bankszámlaszám.
JELENTKEZNI FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ KÜLDÉSÉVEL LEHET A MUNKA
MEGJELÖLÉSÉVEL AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN: CONWORK@CONWORK.HU

Angolul beszélő, magas, jóképű, barátságos fiúkat keresünk heti 2 napra
szórakozóhelyre HOST pozícióra
Munkavégzés helye: Budapest V. kerület, belvárosi szórakozóhely
Feladat: A szórakozóhelyre érkező vendégek fogadása, asztalhoz kísérése, foglalások
intézése.
Órabér: nettó 520 Ft/óra
Munkaidő: Minden héten PÉNTEK ÉS SZOMBAT este, éjszaka.
Feltételek: Minimum 175 cm magasság, sportos, jó kiállás, kommunikatív, barátságos
személyiség, ANGOL NYELVTUDÁS, A HETI MEGADOTT 2 NAP ELVÁLLALÁSA,
betöltött 18. életév, adószám, TAJ szám, saját bankszámlaszám.
JELENTKEZNI EGÉSZALAKOS FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ KÜLDÉSÉVEL LEHET
A MUNKA MEGJELÖLÉSÉVEL AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN:
CONWORK@CONWORK.HU

Mind-Diák
1075 Budapest, Dob u. 20.
1/267-8684 budapest@minddiak.hu

Hostess munka
* Hostess, Marketing, Reklám tevékenység
* Munkavégzés helye: Budapest, több helyszín
* 18 éves kortól
* Munkaidő: 2012. november 11-tól december 31-ig, heti minimum három
alkalommal (hétvége is beletartozik), napi 6-12 órában
* Feladat: Márkaboltba érkező ügyfelek segítése, számlabefizetés, kártyafeltöltés
gépi segítése
* Elvárás: Nappali tagozatos jogviszony, ügyfél orientált gondolkodásmód
(türelmes, kedves), ápolt megjelenés
* Választható helyszínek: Mammut, Alle, Duna Plaza, Westend, Europark, Aréna
Plaza, valamint Deák Ferenc téri márkabolt
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a gocze.ivett@minddiak.hu email címen lehet
"hostess-márkabolt" jeligével a választott helyszín, plusz a részletes ráérés megadásával!
Adatrögzítő munka
* Adatrögzítés
* Budapest, V. kerület
* 18 éves kortól

* Munkaidő: H - P, heti min. 3 nap
* Bérezés: 600 Ft/óra
* Feladat: Könyvek rendszerezése, katalogizálása, adatrögzítés
* Elvárások: MS Office programok (Word, Excel) ismerete; gépírás tudás;
monotonitás tűrés; könyvek szeretete
* Előny: Access ismeret A feladat végrehajtásához saját laptop szükséges!
* A munka előreláthatólag egy hónapon keresztül tart
* Jelentkezni a murar.regina@minddiak.hu e-mailcímre, "KEP2" jeligével küldött
fényképes önéletrajzzal lehetséges.
Minőségbiztosítási gyakornok
* Gyakornoki munka
* Munkavégzés helye: Szigetszentmiklós (Boráros tértől 40 perc)
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H - P, heti 4-5 nap (30 óra/hét)
* Órabér: 750 Ft + utazási költség
* Minimum 2013 január végéig vállalni kell! Hosszabb táv előnyt jelent!
* Feladatok: beszállítókkal való kapcsolattartás
* Elvárás:nappali, aktív tagozatos hallgatói jogviszony, műszaki, gépészeti
tapasztalat; társalgási szintű angol nyelvismeret; minőségbiztosítás iránti affinitás
* Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével a sziki.kornelia@minddiak.hu e-mail
címen ITH jeligével lehet!
Adminisztratív
* Adminisztratív munka
* 18 éves kortól
* Munkaidő: 8:00-16:30, heti min. 4-5 nap
* Hosszú távú munkavégzés!!!
*
* Bérezés: 700 Ft/óra
* Kijutás céges busszal!!!
* Előny: Szállítmányozási vagy logisztikai tanulmányok
* Elvárás: Aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, erős angol nyelvtudás
* Feladat: Tengeri szállítmányozási osztály napi munkájának támogatása
* Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik legalább fél évre el tudják vállalni a
munkát!
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a murar.regina@minddiak.hu e-mail
címen "KÜ-TE" jeligével
Sales Assistant
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Budapest, VI. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Heti 20 óra
* Órabér: 900 Ft/óra
* Feladat: kapcsolattartás, kimenő/bejövő hívások kezelése, adminisztratív teendők
ellátása

* Elvárás: folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok, felsőfokú francia nyelvtudás
szóban és írásban egyaránt , felhasználói szintű számítógépes ismeret
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a balogh.zoltan@minddiak.hu email
címen "M2" jeligével
Mérnök-Informatikus Gyakornok
* Gyakornoki munka
* Munkavégzés helye: Budapest XVII. ker.
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Napi min. 4 óra 1 hónapig
* 900,- /óra
* Feladat: rugalmas programozási felület létrehozása, sokoldalú nyomtatási
feladatra (az adatmezőkbe az adatok adatbázisból jönnek), egy olyan névtábla nyomtatási
megalkotása, ahol a feladat paraméteresen megalkotható
* Elvárás: folyamatban lévő informatikai tanulmányok, a megadott munkaidő
vállalása, megbízhatóság
* jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a juhasz.vivien@minddiak.hu email
címen "INFO" jeligével
Account Service Referens
* Adminisztratív munka
* Budapest, XI. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-P, heti 4-5 nap, napi 8 óra
* Bérezés: 650 Forint/óra
* Feladat: Az Account Service csapat támogatása, adminisztráció, adatrögzítés,
adatbázis karbantartása, scannelés, formalevelek írása
*
* Elvárás: Felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok, MS Office ismeret, monotónia
tűrés, terhelhetőség, legalább középszintű angol nyelvtudás, erős Excel ismeret
* Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik legalább fél évre tudják vállalni a
feladatot
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a gocze.ivett@minddiak.hu email címen
Account jeligével
Service Desk Representative
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Budapest XIII. ker.
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-P, heti minimum 3 nap
* Feladat: kapcsolattartás, ügyfelek segítése, reklamációk kezelése, menedzserek
napi munkájának támogatása,adminisztratív teendők ellátása, kimenő/bejövő hívások kezelése
* Elvárás: folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok, felsőfokú angol nyelvtudás,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek, jó kommunikációs készség, ügyfél-orientált
gondolkodásmód
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a balogh.zoltan@minddiak.hu email
címen "AD" jeligével, bérigény megjelölésével

Adminisztratív
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Budapest, XIII. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H - CS: 8- 16.30, P: 8- 14.00, min.3nap/hét
* Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik novemberi kezdéssel, december végéig
tudják vállalni a munkát.
* Órabér: 600 Ft
* Feladat: Irodai, adminisztratív feladatok, iratok lefűzése, iktatása, archiválás
* Elvárás: Nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony, folyamatban lévő
felsőfokú tanulmányok, felhasználói szintű Office ismeret, pontos, precíz munkavégzés
* Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével a sziki.kornelia@minddiak.hu e-mail
címen KAD jeligével lehet.
Hálózat felügyelet
* Informatikai feladat
* Munkavégzés helye: Törökbálint (kijutás céges busszal)
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Heti 20 óra
*
* Órabér: 750 Ft/óra
* Feladat:Hálózati változásokat követő napi adminisztráció,Adatmódosítás,
adatfeltöltés, Hálózati kapcsolatok ellenőrzése és javítása adatbázisokban, Kisebb riportok
készítése,
* Elvárás: Nappali tagozatos hallgatói jogviszony még legalább fél évig, MS Office
alkalmazások magas szintű ismerete,
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a balogh.zoltan@minddiak.hu email
címen "HF" jeligével
Telefonos munka
* Telemarketing
* Munkavégzés helye: Budapest, II. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-P minimum 3 nap, napi 8 órában
* Órabér: 620 Ft/óra
* Feladat: Kimenő telefonos kampányok, piackutatás, telemarketinges tevékenység
lebonyolítása, adategyeztetés
* Elvárás: Nappali tagozatos jogviszony, sales-es beállítottság
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a gocze.ivett@minddiak.hu e-mail címen
lehet Lead jeligével
Adminisztratív munka
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Budapest, IX. kerület
* 18 éves kortól

* Munkaidő: 7.00-17.00 óra között napi 8 óra
*
* Órabér:550 Ft
* Minimum 6 hónap vállalása elvárás!
* Kezdés: akár azonnal!
* Feltétel: nappali tagozatos hallgatói jogviszony, érettségi, Ms Office ismeret, heti
4-5 nap vállalása
* Előny: gépírási gyakorlat, idegen nyelv ismeret, H-P 4-5 nap vállalása
* Feladat:telefonos munka, bejövő hívásfogadás
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a denes.arnold@minddiak.hu e-mail címen
lehet `OBO´ jeligével.
Adminisztratív munka
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Dél budai régió
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Heti 20-30 óra
* Órabér: 565-625 Ft/óra
* Kiegészítő bérletet térítjük
* Kezdés akár azonnal
* Feladat: adatrögzítés, általános irodai adminisztráció
* Elvárás: aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony, felhasználói szintű
számítógépes ismeretek,minimum 3 hónap vállalása
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a juhasz.vivien@minddiak.hu email
címen "GRU" jeligével
Adminisztratív munka
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Örs Vezér tértől 40 perc
* 18 éves kortól
* NAGYON FONTOS: CSAK OLYAN DIÁKOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK,
AKIK (FŐKÉNT) DÉLELŐTT ÉRNEK RÁ!
* Feladat: Telekommunikációs cégnél szerződések rögzítése/javítása/rendszerbe
való felvitele, iktatási feladatok, megrendelések feldolgozása, borítékolás, adatok egyeztetése
az ügyfelekkel, bekötött szolgáltatások ellenőrzése
* Elvárás: Közép szintű számítógépes ismeretek, terhelhetőség, jó kommunikációs
készség, jó problémamegoldó képesség, precizitás
* Munkaidő: Hétfőtől péntekig;8:00-20:00 közötti időszakban (ezen belül lehet
vállalni 4-6 órát is akár). havi minimum 80 óra vállalása kötelező
* Jelentkezés: nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok részére
fényképes önéletrajz küldésével a godollo@minddiak.hu címre "adminisztratív munka"
jeligével
*
Adminisztratív munka
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Budapest XX. kerület

* 18 éves kortól
* Munkaidő: H, Sz, Cs 8:00-17:00 napi 4 óra
* Feladat: általános irodai adminisztratív teendők ellátása, a back office munkájának
támogatása
* Elvárás: aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony, felhasználói szintű
számítógépes ismeret, a megadott munkaidő vállalása
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a juhasz.vivien@minddiak.hu email
címen "Media-Ad" jeligével
Irattári munka
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: XI. kerület
* 18 éves kortól
* Munkavégzés ideje: Hétvégén 8.00-16.00 10.13-tól
* Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik legalább 6 hónapra tudják vállalni a
munkát!
* Órabér: Bruttó 550 Ft/óra
* Kezdés: Akár azonnal
* Feltétel: Aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, érettségi
* Feladat: Borítékolás, számlázás,nyomtatás
* Jelentkezni személyesen lehet PÉNTEKIG (10.28-ig) a 1075. Bp., Dob u. 20.
szám alatt lévő irodánkban, vagy fényképes önéletrajzzal a denes.arnold@minddiak.hu e-mail
címen `ISP´ jeligével.
Adminisztratív munka
* Adatrögzítés
* Munkavégzés helye: Budapest, Ferihegy I.
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-P, heti 3-5 nap, 17.30 - 21.00-ig, vagy 18:00
* 3-6 hónapra
* Feladat: adatrögzítés
* Feltétel: érettségi, gyorsgépelés, nappali tagozatos hallgatói jogviszony.
* Bér: első hónapban br. 2100 Ft/alkalom utána 2250 Ft/alkalom
* Jelentkezni személyesen az irodánkban a 1072 Budapest, Dob u.20 szám alatt
*
Adminisztratív munka
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Budapest
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-P heti 32-40 óra
* Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik heti három-öt napban ráérnek, szívesen
vállalnak alkalmi, vagy akár hosszú távú munkát irodai környezetben.
* Feladat: Általános irodai adminisztratív teendők ellátása, lefűzés, iktatás,
adatrögzítés
* Jelentkezni személyesen lehet irodánkban a 1072 Budapest, Dob u. 20. szám alatt

Adminisztratív munka
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Dél budai régió
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Heti 20-30 óra
* Órabér: br. 565-625 Ft
* Feladat: általános adminisztratív támogatás és asszisztencia (szkennelés, faxolás,
tárgylófoglalás, időpont egyeztetések),szakmai részfeladatok elvégzése (szövegek
összeolvasása első sorban), szórólap mutációk véglegesítésében aktív részvétel, szoros
határidőkkel, adatrögzítés ,rendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatása
* Elvárás: aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony, pontosság, precizitás,
koncentrációképesség,marketing és lehetőleg telco piaci alapismeretek, gyorsaság, pozitív
személyiség
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a juhasz.vivien@minddiak.hu email
címen "MK-IN" jeligével
Adminisztratív munka
* Adatrögzítés
* Munkavégzés helye:Budapest, XIII. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Hétfőtől péntekig, heti minimum 20 óra.
* Azonnali kezdés!
* Feladat: Adatrögzítési feladatok ellátása elektronikus felületen: rögzítések
elvégzése, ügyféladatok rögzítése, jogosultságok beállítása, Forint Fizetések csoport
támogatása.
* Elvárás: Aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, precíz, elkötelezett
munkavégzés.
* Előny: Adatrögzítési tapasztalat.
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kovacs.daniel@minddiak.hu email címen
lehet ADT jeligével!
Asszisztensi munka
* Gyakornoki munka
* Munkavégzés helye: Budapest, IX. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-P 9.00-17.30
* Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik még min. 2 félévig rendelkeznek hallgatói
jogviszonnyal!
* Órabér: 750 Ft/óra
*
* Feladat: partnercég alkalmazottai számára utazások szervezése (jegy rendelés,
hotel foglalás stb.), napi levelezések kezelése, prezentáció előkészítés, árajánlat bekérése
(beszállítókkal történő kapcsolattartás), számlák iktatása, jóváhagyása, promóciós anyagok
nyilvántartásának kezelése, értekezletek megszervezése
* Elvárás: folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok, magas szintű angol nyelv tudás
(írásban és szóban egyaránt), felhasználói szintű számítógépes ismeretek (magas szintű
EXCEL tudás)

* Minimum fél éves munkavállalás
* Jelentkezni "MSD" jeligével a morocz.viktoria@minddiak.hu email címen lehet
fényképes önéletrajzzal
Behajtási telefonos operátor csoport
* Adatrögzítés
* Munkavégzés helye: Budapest, XI. kerület
* 18 éves kortól
* Heti 4-5 nap vállalása kötelező!
* Munkaidő: 8:00-17:00 óra között akár napi 4 órában heti 24 óra vállalása mellett
* Azonnali kezdés
* Órabér: 550 Ft kezdő bér, betanulás követően +0-25 Ft minőségi bónusz (jutalom)
* Minimum 6 hónap vállalása elvárás
* Feltétel:nappali tagozatos hallgatói jogviszony, érettségi, Ms Office ismeret
* Előny: call centeres bejövő-kimenő hívások kezelése, faktoráló cégnél szerzett
tapasztalat, gépírási gyakorlat
* Feladat: behajtási csoport adminisztratív támogatása
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a denes.arnold@minddiak.hu e-mail címen
lehet "BACS" jeligével
Behajtási ügyirat kezelési csoport (kései behajtás)
* Adminisztratív munka
* 18 éves kortól
* Munkavégzés helye: Budapest, XI. kerület (Lágymányosi híd budai hídfő)
* Munkaidő:8.00-16(17.00) között akár napi minimum 4 órában heti minimum 24
óra vállalása mellett
* Azonnali kezdéssel
* Órabér: 550 kezdő bér, betanulást követően 550 Ft/óra + 0-25 Ft minőségi bónusz
(jutalom)
* Hosszú távú munkalehetőség minimum 6 hónap vállalása elvárás!
* Feladat: behajtási ügyirat kezelési csoport – háttér adminisztratív támogatása
(fénymásolás, szekennelés)
* Elvárás: nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony, érettségi, Ms Office ismeret
* Előny: gépírási gyakorlat, heti 4-5 nap vállalása, hasonló munkában szerzett
tapasztalat
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a denes.arnold@minddiak.hu e-mail címen
lehet `BÜCS´ jeligével
Compliance gyakornok
* Gyakornoki munka
* Munkavégzés helye:Budapest, XIII. kerület
* 18 éves kortól
* Ezúttal vezető pénzügyi intézethez keresünk gyakornokot, operációs
kockázatkezelési részlegre!
* Munkaidő: Hétfőtől péntekig, minimum heti 30 óra.
* Feladat: Kockázatkezelési rendszer elemeinek működésében való aktív részvétel:
veszteségadatok összegyűjtése, számvitellel való egyeztetése; elemzések készítése a

veszteségadatok alapján; kockázati indikátorok nyomonkövetése; külső és belső jelentések
készítése.
* Elvárás: Aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, aktív legalább középfokú
angol nyelvtudás, MS Office eszközök ismerete, analitikus gondolkodásmód, pontos, precíz,
felelősségteljes munkavégzés, jó kommunikációs képesség.
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kovacs.daniel@minddiak.hu email címen
lehet COMP jeligével!
Gyakornok - Dolgozói program területre
* Gyakornoki munka
* Munkavégzés helye:Budapest, XIII. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Hétfőtől péntekig, minimum heti 30 óra.
* Azonnali kezdés!
* Feladat: Kisebb önálló projektek szervezése és végrehajtása; telefonos, illetve
személyes kapcsolattartás társterületekkel; megbeszélések szervezése, levezénylése;
programokkal kapcsolatos belső kommunikáció kidolgozása, megvalósítása; prezentációk-,
értékesítés-támogató anyagok készítése; elemezői tevékenység; adminisztráció munkájának
szakmai támogatása
* Elvárás: Aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, gazdasági területen; jó
szervező és kommunikációs készség; önállóság, proaktív hozzáállás; jó munkabírás és
priorizálási képesség; értékesítői szemlélet.
* Csak olyan diákok jelentkezését várjuk, akik legalább 6-12 hónapra el tudják
vállalni a pozíciót!
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kovacs.daniel@minddiak.hu email címen
lehet DPR jeligével!
Gyógyszer átcsomagolás
* Betanított munka
* Budapest, XXII. kerület, Nagytétény
* 18 éves kortól
* 600,- /óra
* Munkaidő: délutános műszak:
* H-Cs 14:55-18:55, pénteken 14:30-18:30
* Vagy teljes műszak:
* H-Cs 6:30-14:55, pénteken 6:30-14:30 +szombati napon: 6:30-14:55
* Heti minimum 2-3 nap vállalása kötelező!
* Feltétel: nappali tagozatos hallgatói jogviszony,jó kézügyesség, megbízhatóság
* Feladat: gyógyszerek másodlagos átcsomagolása (teljes vagy részleges)
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és ráérés feltüntetésével lehet a
palik.veronika@minddiak.hu email címen GYCS jeligével
Help desk munkatárs
* Informatikai feladat
* Munkavégzés helye: Országosan, III. kerületi indulási hellyel
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H - P, heti min. 3 nap, 8 órás munkavégzés

* Bérezés: bruttó 650 Ft/óra
* Feladat: számítógépek beüzemelése, programok telepítése, jogosultságok
kiállítrása, adatmentés elvégzése asztalról
* Szoftver program beoktatás
* A munka az ország különböző helyszínein zajlik, a kijutás közösen történik III.
kerületi indulással
* Elvárások: nappali tagozatos hallgatói jogviszony; felsőfokú informatikai vagy
műszaki tanulmányok; hardveres ismeretek, büntetlen előélet
* Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik min. január végéig tudják a munkát!
* Jelentkezni a denes.arnold@minddiak.hu e-mailcímen, "HS" jeligével lehet
fényképes szakmai önéletrajz elküldésével!
Hostess munka
* Hostess, Marketing, Reklám tevékenység
* Munkavégzés helye:Budapest, VII. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Hétfőtől péntekig 8:00-19:00, esetenként Szombaton 9:00-13:00 (több
diák között kerül elosztásra beosztás alapján)
* Feladat: Ügyfélhívó kezelésében segítség nyújtása, szolgáltatások ismertetése
szórólapok osztása, egyéb hostess tevékenység ellátása az irodavezető utasítása alapján
* Elvárás: Nappali tagozatos hallgatói jogviszony, jó kommunikációs képesség,
megbízhatóság, pontosság, nyitott személyiség, határozott fellépés
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kovacs.daniel@minddiak.hu email címen
lehet Hostess jeligével
HR-gyakornok
* Gyakornoki munka
* Munkavégzés helye: Hatvan
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-P heti minimum 25-30 óra
*
* Ezúttal hatvani kirendeltségünkre keresünk munkavállalót az alábbi feltételekkel:
* Feladat:
* Általános ügyfélszolgálati teendők teljeskörű ellátása,
* Toborzásban, kiválasztásban, előszűrésben való aktív részvétel,
* Havi bérszámfejtési feladatok előkészítése,
* Partnerekkel, munkavállalókkal való kapcsolattartás,
* Külső helyszínen munkavállalók tájékoztatása, informálása,
* Közvetlen vezető munkájának támogatása,
* Egyéb ad hoc jellegű feladatok elvégzése.
* Elvárás:
* Folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok, nappali tagozatos hallgatói jogviszony
* HR terület iránti érdeklődés,
* Megbízhatóság, precizitás.
* Előny:
* HR területen szerzett tapasztalat,
* HR tanulmányok,
* Aktív, középfokú angol nyelvtudás,

* B kategóriás jogosítvány.
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kovacs.daniel@minddiak.hu email címen
lehet HR-GYAK jeligével.
Lakossági értékesítési gyakornok
* Gyakornoki munka
* Munkavégzés helye:Budapest
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Hétfőtől péntekig, heti 3-4 nap vállalása szükséges.
* Feladat: Értékesítéshez tartozó adminisztratív feladatok ellátása; értékesítési
folyamatok, területek, valamint kínált termékek, szolgáltatások elsajátítása, gyakorlati
alkalmazása.
* Elvárás: Aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, értékesítői attitűd,gyors és
precíz munkavégzésre való képesség, rugalmasság, terhelhetőség, tájékozottság a pénzügyi
világban.
* Értékesítésben szerzett gyakorlat előnyt jelent!
* Csak olyan diákok jelentkezését várjuk, akik legalább 6-12 hónapra el tudják
vállalni a pozíciót!
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kovacs.daniel@minddiak.hu email címen
lehet L-ÉR jeligével!
Lakossági értékesítési gyakornok - Miskolc
* Gyakornoki munka
* Munkavégzés helye:Miskolc
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Hétfőtől péntekig, heti 30 óra vállalása szükséges.
* Feladat: Értékesítéshez tartozó adminisztratív feladatok ellátása; értékesítési
folyamatok, területek, valamint kínált termékek, szolgáltatások elsajátítása, gyakorlati
alkalmazása.
* Elvárás: Aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, értékesítői attitűd,gyors és
precíz munkavégzésre való képesség, rugalmasság, terhelhetőség, tájékozottság a pénzügyi
világban.
* Értékesítésben szerzett gyakorlat előnyt jelent!
* Csak olyan diákok jelentkezését várjuk, akik legalább 6-12 hónapra el tudják
vállalni a pozíciót!
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kovacs.daniel@minddiak.hu email címen
lehet M-LÉR jeligével!
Marketing asszisztens
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Budapest, XI. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-P heti minimum 20 óra
* Órabér: 650 Ft/óra
* Feladat: Folyamatos kapcsolattartás beszállítókkal, ügyfelekkel, promóciók,
rendezvények szervezésében való segédkezés, weboldal szerkesztés

* Elvárás: Nappali tagozatos hallgatói jogviszony marketing szakon, heti 2-3 napos
munkavégzés legalább egy éven át, önálló, kreatív munkavégzés, magabiztos angol
nyelvtudás
* Előny: Újságírói tapasztalat
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a gocze.ivett@minddiak.hu email címen lehet
BL-marketing jeligével
Online szekesztő
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye:Budapest III. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: 09.00-16.00 H-P napi 4-6-8 órában
* Feladat: Weboldal-szerkesztés, kiadványok szerkesztése, előkészítése,internet
kereső optimalizálás,saját Weboldal újrapozícionálása,weblaptartalom szerkesztése,
gondozása, kiadványok: prospektusok, szóróanyagok, hírlevelek előkészítése
* Elvárás: aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony, pontos precíz munkavégzés,
hosszú távú munkavállalás
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a denes.arnold@minddiak.hu email
címen „BV Web” jeligével
Online szerkesztő
* Informatikai feladat
* 18 éves kortól
* Munkaidő: Heti 20-25 óra
* Hosszú távú munkalehetőség (egy év)
* Órabér: 700 Ft/óra
* A munka otthonról, számítógéppel végezhető, publikációknak reggel 7-8 órára el
kell készülnie ( a munkavégzés ennek megfelelően este 10 és reggel 6 óra között zajlik
* A publikálás témája: szépségápolás, fittness, divat, sport, szolgáltatások
* Elvárás: Nappali tagozatos hallgatói jogviszony humán területen,a kiadott munka
határidőre való elkészítése, pontos precíz munkavégzés, marketing szövegírói véna, éjszakai
munkavégzés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek, publikálási érzék
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a morocz.viktoria@minddiak.hu email
címre "SZERKESZTŐ" jeligével
Pénztárosi, eladói munka
* Betanított munka
* Munkavégzés helye: Budapest, III. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-V heti minimum 20 óra
* Órabér: 650 Ft/óra
* Feladat: Kasszázás, árufeltöltés, leltározás
* Elvárás: Nappali tagozatos hallgatói jogviszony, hosszútávú, pontos, precíz
munkavégzés, önállóság
*
* Kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik pénztárkezelési gyakorlattal
rendelkeznek!!!

* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a murar.regina@minddiak.hu email címen
lehet "PÉ-EL" jeligével
Pénzügyi gyakornok
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Budakalász (az utazási költséget térítjük)
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-P, 4-5 munkanap, napi 4-6 órában
* Órabér: 621 Ft/óra + prémium
* Feladat: Számlák iktatása, rendszerezése, telefonok kezelése, belső posta és
kimenő posta rendezése saját vagy vállalati gépjármű használattal
* Elvárás: Nappali tagozatos jogviszony, érettségi
* Előny: Hasonló területen szerzett esetleges munkatapasztalatot, kapcsolódó
tanulmányok
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a denes.arnold@minddiak.hu email címen
lehet "HB-PGY" jeligével
Raktári munka
* Raktári munka
* Munkavégzés helye: Liszt Ferenc repülőtér
* 18 éves kortól
* Munkavégzés ideje: Hétfőn 6:00-9:30, K-Cs 07:00-10:30,
* Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik legalább három hónapra el tudják vállalni
a munkát
* Feltétel: érettségi, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, jó fizikum,
terhelhetőség
* Bér: első hónapban br. 2100 Ft/alkalom, utána br. 2250 Ft/alkalom
* Jelentkezni személyesen lehet irodánkban a 1072 Budapest, Dob u. 20. szám alatt
Raktári munka
* Könnyű fizikai munka
* Budapest, IX. kerület
* 18 éves kortól
* H-P heti 3-5 nap 18:00-21:30
* minimum 5 hónap vállalása kötelező!!!
* Bér: ELső hónapban br. 2100 Ft/alkalom, utána br. 2250 Ft/alkalom
* Feladat: raktárban anyagmozgatási, logisztikai feladatok ellátása
* Elvárás: nappali tagozatos hallgatói jogviszony, jó fizikum
* Jelentkezni adatlap kitöltésésvel irodánkban lehet!
Raktári munka
* Raktári munka
* Munkavégzés helye: Budapest, IX. kerület
* 18 éves kortól
* Munkavégzés ideje: H-P heti 3-5 nap 18:00-21:30
* minimum 5 hónap vállalása kötelező!!!

* Bér:első hónapban br. 2100 Ft/alkalom, utána br. 2250 Ft/alkalom
* Feladat: raktárban anyagmozgatási, logisztikai feladatok ellátása
* Elvárás: nappali tagozatos hallgatói jogviszony, jó fizikum
* Jelentkezni adatlap kitöltésésvel irodánkban lehet!
Termékmenedzsmenti Asszisztens
* Adminisztratív munka
* Munkavégzés helye: Budaörs
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H, Sz, Cs 9-17:00
* Feladat: a beszerzési vezető és termékmenedzserek munkájának támogatása,
szervezése, üzleti partnerekkel való tárgyalások előkészítése kereskedelmi szempontból,
kimutatások,statisztikák, riportok készítése a beszerzői csapat számára, partnerszerződések
karbantartása, szortiment elemzés
* Elvárás: folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok- specifikáció: kereskedelem,
társalgási szintű angol és/vagy német nyelvtudás,felhasználói szintű számítógépes ismeret,
megbízhatóság
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a juhasz.vivien@minddiak.hu email
címen Media-Ter jeligével
Ügyfélszolgálati back office csoport
* Adminisztratív munka
* 18 éves kortól
* Munkavégzés helye: Budapest, IX. kerület (Lágymányosi híd budai hídfő)
* Munkaidő: 8.00-16(17.00) között akár napi minimum 4 órában heti minimum 24
óra vállalása mellett
* Azonnali kezdéssel!
* Órabér: 550 kezdő bér, betanulást követően 550 Ft/óra + 0-25 Ft minőségi bónusz
(jutalom)
* Hosszú távú munkalehetőség minimum 6 hónap vállalása elvárás!
* Feladat: ügyirat kezelési csoport, adatrögzítés – adatbázis karbantartás, energia
ügykezelés – már meglévő ügyféllel történő telefonos adategyeztetés, háttér adminisztratív
támogatása (bejövő ügyfélanyagok delegálása)
* Elvárás: nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony, érettségi, Ms Office ismeret
* Előny: gépírási gyakorlat, heti 4-5 nap vállalása, hasonló munkában szerzett
tapasztalat
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a denes.arnold@minddiak.hu e-mail címen
lehet `ÜBO´ jeligével
Ügyfélszolgálati munka
* Ügyfélszolgálati munka
* Munkavégzés helye: Budapest,XI. kerület
* 18 éves kortól
* Munkaidő: H-P heti minimum 30 óra
* Bérezés: 600 Ft/óra
* Feladat: ügyfélszolgálati tevékenység, ügyfelek felmerülő panaszainak kezelése,
általános adminisztratív feladatok ellátása.

* Feltétel: érettségi, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, MS Office
ismeret,angol nyelv társalgási szintű ismerete
* Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a gocze.ivett@minddiak.hu e-mail
címen "Allee" jeligével.

Eu-diákok
1055 Budapest, Honvéd u. 38. földszint
Telefon: 06-1/225-1533
Fax: 06-1/700-1631
E-mail: ugyfelszolgalat@eudiakok.hu
V. KERÜLETI PROJEKTASSZISZTENS HOSSZÚ TÁVON
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat
Munkavégzés helye:
Budapest, V. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
KKV szektor üzletviteli tanácsadásával, fejlesztésével (pályázatírás és finanszírozás)
foglalkozó cég keres csapatába gazdasági és projektmenedzseri terület iránt érdeklődő
pályakezdőket, akik pályázatíróként vagy tanácsadóként szívesen csatlakoznak egy dinamikusan
fejlődő céghez. Dokumentációs folyamatok nyomon követése, részvétel pályázatírási folyamatokban.
Fizetés:
3 hónapnyi megfelelő munkavégzés után BRUTTÓ 714 FT/ÓRA, előtte várhatóan
kevesebb (még tárgyalás alatt).
Munkaidő:
H-P 8 és 17 óra között heti 20 munkaóra vállalása kötelező, 35-40 óra/hét előnyt
jelent. Minimum 6 hónapot kell vállalni.
Feltételek:
18. betöltött életév, nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony, precizitás,
monotóniatűrés, kitartó, szorgalmas munkavégzés. Csak a szakterület iránt érdeklődő és motivált
diákokat keresünk.
Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet a
gabor.tarnoczai@eudiakok.hu email címen. Tárgy legyen: V_PROJEKTASSZISZTENS. Előnyt jelent
a heti 30-40 órás, illetve a 12 hónapos munkavállalás.

TELEFONÁLJ A XIV. KERÜLETBEN
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
XIV. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Kimenő hívások indítása, banki témakörben, értékesítési céllal.
Fizetés:
Bruttó 610 Ft/óra
Munkaidő:
Kezdés akár azonnal, H-P: 08:00-14:00 vagy 14:00-20:00
Feltételek:
Betöltött 18. életév, Nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony, Jó kommunikációs
készség, Értékesítői szemlélet, telefonos tapasztalat
Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a gabor.tarnoczai@eudiakok.hu címen lehet, fényképes önéletrajz
küldésével. Leveled tárgya legyen: TELE_XIV

BIZTOSÍTSD A VÁROST
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
XII. kerület
Megye:
Budapest

Feladat:
Biztosítási csomag ajánlása és értékesítése ügyfelek részére. Csak akkor jelentkezz,
ha részt tudsz venni az összes oktatáson, amik a következő időpontokban lesznek: november 05, 06,
07, 08, 09. Az oktatás alkalmanként egy és négy óra közötti időt venne igénybe.
Fizetés:
bruttó 655 Ft/óra illetve 774 Ft/óra (teljesítmény függő, de fix órabérek)
Munkaidő:
Hétfőtől péntekig legalább 20 óra vállalása elvárt, amit reggel 8 és este 8 között
teljesíthetsz. Előny a napi 8 órás munkavégzés!
Feltételek:
Betöltött 18. életév, nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony, jó kommunikációs
készség, oktatásokon való részvétel, telefonos tapasztalat előny, de nem feltétel
Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
címre. Leveled tárgya legyen: TBAV

ANDROID/iOS FEJLESZTŐT KERESÜNK RUGALMAS IDŐBEOSZTÁSBAN
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák
Munkavégzés helye:
XI. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Alkalmazások fejlesztése android és iOS rendszerre. Nem baj, ha nem tökéletes a
tudásod, a cég biztosítja a lehetőséget a folyamatos tanulásra, fejlődésre.
Fizetés:
bruttó 1130 Ft/óra
Munkaidő:
Rugalmas időbeosztás, előzetes egyeztetés szerint
Feltételek:
Betöltött 18. életév, nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony, alapszintű mobil
fejlesztési tapasztalat, és nyitottság a mobil platformra.
Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
címen. Leveled tárgya legyen: ANDROiOS Kérlek leveledben írd meg, hogy milyen programnyelveket
ismersz, és hogy ezeket milyen szinten használod!

RENDELKEZEL MÁR VÉGZETTSÉGGEL?
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Budapest, XII. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Banki témakörben, kimenő hívások indítása. A feladat olyan telefonos értékesítés,
ahol már csak az érdeklődő ügyfelekkel kell beszélgetni, őket regisztrálni egy rendszerbe.
Fizetés:
Bruttó 762 Ft/óra
Munkaidő:
Rugalmas beosztás, heti 20 vagy több óra az optimális. H-P 9:00-19:00 között, min. 4
órás munkavégzés.
Feltételek:
Rendelkezel az alábbi vizsgák/végzettségek valamelyikével: jogi/gazdasági diploma
(BA/MA) VAGY egyéb BA/MA diploma VAGY pénzügyi OKJ-s vizsga VAGY mérlegképes könyvelői
képesítés VAGY banki szakügyintéző OKJ-s vizsga VAGY PSZÁF pénzügyi közvetítő hatósági vizsga
VAGY PSZÁF biztosításközvetítői hatósági vizsga VAGY OKJ-s biztosításközvetítői vizsga. Nappali
tagozatos, aktív hallgatói jogviszony, jó kommunikációs képesség feltétel!
Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Előny, ha Eudiákok tag vagy. Munkakezdés: akár azonnal. Jelentkezni a
gabor.tarnoczai@eudiakok.hu email címen lehet fényképes önéletrajzzal. Tárgy legyen: BIZT_762.
Kérlek a jelentkezésedben mindenképpen jelöld meg, hogy a felsoroltak közül melyik vizsgával
rendelkezel!

RUGALMASAN VÉGEZHETŐ TELEFONOS MUNKA A XII. KERÜLETBEN
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
XII. kerület, metróval könnyen megközelíthető helyen
Megye:
Budapest
Feladat:
Kampányban való részvétel, kimenő hívások indítása, értékesítési célzattal.
Fizetés:
bruttó 655 Ft/óra illetve 774 Ft/óra (teljesítmény függő, de fix órabérek)
Munkaidő:
H-P: 08:00-20:00 között, hetente legalább 20 óra vállalása elvárt, a munkát hosszú
távon kell vállalni
Feltételek:
Betöltött 18. életév. Nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony. Magabiztosság, jó
kommunikációs készség, értékesítői szemlélet, kiválasztáson való megfelelés. Előny, ha van telefonos
tapasztalatod, de nem feltétel.
Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképés önéletrajz küldésével lehet a gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
címen. Leveled tárgya legyen: POSTM

SZERETNÉL MUNKÁNKKAL INGYEN PSZÁF VIZSGÁT SZEREZNI?
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Budapest, IX. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Kimenő hívások indítása, korábbi reklámhirdetések alapján, biztosítási szolgáltatásra
érdeklődést mutató ügyfelek visszahívása. Komoly hozzáállású diákok jelentkezését várjuk, mivel a
munka megkezdése előtt egy 3 napos oktatáson kell részt venni, ahol megszerezhetitek a munkához
szükséges PSZÁF vizsgát, tehát a munkával egy végzettséget is szerezhetsz! A vizsga díját és az
oktatás költségeit finanszírozzák.
Fizetés:
Bruttó: 900 Ft/óra
Munkaidő:
Hétfőtől péntekig, heti min. 3 nap vállalása, heti min. 20 munkaóra vállalása, 8:0020:00 óra között, min. 4 órában, hosszú távon, min. 6 hónapig kötelező.
Feltételek:
Betöltött 18. életév, legalább még 2 félévig nappali tagozatos, aktív hallgatói
jogviszony, jó kommunikációs készség, értékesítői szemlélet, telefonos tapasztalat. A munka
decemberben kezdődik a PSZÁF-es vizsgát pedig novemberben tudod megszerezni.
Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Amennyiben már van függő biztosításkezelői vizsgád, ne habozz a jelentkezéssel,
hiszen vizsga nélkül is munkába állhatsz! Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a
gabor.tarnoczai@eudiakok.hu címen. Leveled tárgya legyen: PSZÁF_CC.

TELEFONOS OPERÁTORI MUNKA HOSSZÚTÁVON
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
IX. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Kimenő hívások indítása, pénzügyi csomag részletes ismertetése ügyfelek számára,
lead generálás.
Fizetés:
bruttó 535 Ft/óra
Munkaidő:
Hétfőtől péntekig, heti min. 3 munkanap vállalása, 8:00-20:00 között, min. 6 óra
munkavállalás feltétel.

Feltételek:
Betöltött 18. életév, nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony,jó kommunikációs
készség, PSZÁF vizsga előny, de nem feltétel
Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
címen. Leveled tárgya legyen LT_OP

10 NAPOS ADATRÖGZÍTÉS BANKBAN
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat
Munkavégzés helye:
Budapest,13. kerületben
Megye:
Budapest
Feladat:
Adatrögzítés Excellben és banki rendszer használata....
Fizetés:
Bruttó: 600 Ft/óra
Munkaidő:
08:00 vagy 9:00- 17:00 ez még változhat!
Feltételek:
18.életév betöltése,aktív,nappali tagozatos diák.Pontos, precíz, alapos, jó
koncentrációs képességgel és monotonitás tűréssel rendelkező diákra lenne szükségünk, aki
Excelben felhasználói szinten jól boldogul.Tízujjas gépírás feltétel.
Jelentkezés:
Stampf Georgina munkatársunknál. georgina.stampf@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és hasonló munkakörben szerzett tapasztalattal a
georgina.stampf@eudiakok.hu-n.Jelentkezésed tárgya ADAT10-25

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA TÖRÖKBÁLINTON
Munka típusa: Könnyű fizikai munkák (Szórólapozás, Címkézés, Egyéb), S.O.S. - Azonnal kezdhető
munkák
Munkavégzés helye:
Törökbálint, 272-es busszal Ferenciek teréről könnyen megközelíthető
Megye:
Budapest
Feladat:
Rakodás, pakolás egyéb raktári feladatok ellátása,gyártásban való aktív
részvétel,összeillesztés.Nagyon fontos a jó műszaki érzék.
Fizetés:
Bruttó: 774 Ft/óra.
Munkaidő:
Október 24-26ig, minden nap 06:00-15:00 óráig
Feltételek:
18 év betöltése, nappali tagozatos jogviszony. Csak megbízható diákok jelentkezését
várjuk! Kérlek jelöld meg, hogy melyik napokat tudnád elvállalni!
Jelentkezés:
Stampf Georgina munkatársunknál. georgina.stampf@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni önéletrajz küldésévell a georgina.stampf@eudiakokhu e-mail címen lehet!
Az üzenet tárgya:TOROKB1HET

KÁVÉHÁZLÁNCI MUNKA 20 ÉVEN FELÜLI DIÁKOKNAK BELVÁROSBAN
Munka típusa: Gyorsétterem, vendéglátás
Munkavégzés helye:
Budapest, belváros (tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető helyen, M2
metrótól kb. 5 perc séta)
Megye:
Budapest
Feladat:
rendelések felvétele, kávéitalok, szendvicsek elkészítése kiadása a vendégek részére,
munkaterület tisztán, rendben tartása, alapanyagok előkészítése további felhasználásra
Fizetés:
br. 535-695 Ft/óra (műszaktól függően)
Munkaidő:
heti 25-30 órában, hétfőtől vasárnapig heti min. 3-4 nap, napi 6-8 órában, naponta
06.30-23.00 között ledolgozva (nyitós, köztes és zárós műszakot is tudni kell vállalni)
Feltételek:
min. 20. életév betöltése, NAPPALI TAGOZATOS, AKTÍV HALLGATÓI
JOGVISZONY, aktív angol nyelvtudás (használni kell a munkavégzés során!)megbízhatóság, ápolt,
kedves, mosolygós megjelenés, nyitott, pörgős személyiség, jó kommunikációs képesség, azonnali
munkakezdés,HETI MIN. 25-30 óra vállalása (heti min. 3-4 napban, napi 6-8 órában) hosszú távon
való gondolkodás (min. 2013 nyaráig végéig vállalni kell a munkát), aktív, nappali tagozatos tanulói
jogviszony; munkakezdés előtt egy személyes elbeszélgetésen való részvétel
Jelentkezés:
Erdélyi Zoltán munkatársunknál. zoltan.erdelyi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet Zolinál a zoltan.erdelyi@eudiakok.hu
címen

GYORSÉTTERMI MUNKA 18 ÉVEN FELÜLI DIÁKOKNAK DUNAHARASZTIN
Munka típusa: S.O.S. - Azonnal kezdhető munkák, Gyorsétterem, vendéglátás
Munkavégzés helye:
Dunaharaszti, tömegközlekedéssel HÉV-vel vagy vonattal + helyközi járattal
megközelíthető Budapestről. Egyénileg autóval az 51-es út felől.
Megye:
Budapest
Feladat:
rendelések felvétele, ételek-italok elkészítése, csomagolása és kiadása; alapanyagok
előkészítése további felhasználásra, berendezések, eszközök és munkaterület tisztán, rendben
tartása
Fizetés:
bruttó 535-695 Ft/óra (műszaktól függően)
Munkaidő:
heti min. 20-30 órában (napi min. 6-8 órában), Hé-Vas-ig (min. 2 hétköznap 1 hétvégi
nap vállalásával) 08.00-24.00 között egybefüggően ledolgozva
Feltételek:
18.életév betöltése; min. heti 3 nap (min. 2 hétköznap + 1 hétvégi nap) vállalása,
rugalmas beosztás vállalás (nyitós,köztes és zárós műszakot is kell tudni vállalni) 8-24 között; hosszú
távon való gondolkodás (min. 2013. január végéig vállalni kell a munkát);aktív, nappali tagozatos
tanulói jogviszony, egyéni kijutás vállalása!
Jelentkezés:
Erdélyi Zoltán munkatársunknál. zoltan.erdelyi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
jelentkezni fénykép vagy önéletrajz küldésével lehet Zolinál a
zoltan.erdelyi@eudiakok.hu címen

FERIHEGYI GYORSÉTTERMI MUNKA 18 ÉVEN FELÜLI DIÁKOKNAK
Munka típusa: Gyorsétterem, vendéglátás
Munkavégzés helye:
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Megye:
Budapest
Feladat:
rendelések felvétele, ételek-italok elkészítése, csomagolása és kiadása, alapanyagok
előkészítése további felhasználásra, eszközök, berendezések és munkaterület tisztán, rendben
tartása
Fizetés:
br. 535-696 Ft/óra (műszaktól függően)
Munkaidő:
hétfőtől vasárnapig het min. 3 napban, napi 7-8 órában, 07.00-22.00 között (előre
egyeztetett beosztás alapján)
Feltételek:
18.életév betöltése, egyéni kijutás vállalása a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérre,
rugalmas beosztás vállalás (nyitós,köztes és zárós műszakot is tudni kell vállalni), hosszú távon való

gondolkodás (min. 2013. jan. végig vállalni kell a munkát), meglévő, aktív nappali tagozatos tanulói
jogviszony, kedves, ápolt, mosolygós megjelenés, aktív angol nyelvtudás (használni is kell a munka
során)
Jelentkezés:
Erdélyi Zoltán munkatársunknál. zoltan.erdelyi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
jelentkezni önéletrajz küldésével lehet Zolinál a zoltan.erdelyi@eudiakok.hu címen. A
munka kezdete előtt interjún kell részt venni, ennek időpontja: 2012.10.18.(csütörtök délután)

SOPRONI BOLTI KISEGÍTÉS
Munka típusa: Bolti kisegítés, Leltározás
Munkavégzés helye:
Soproni plázában.
Megye:
Gyõr-Moson-Sopron
Feladat:
Hajtogatás, vállfázás, ruhák pakolása...stb.
Fizetés:
Bruttó 559 Ft/óra
Munkaidő:
Változó beosztásban, hétköznap és hétvégén is! Várhatóan November végi kezdés!
Feltételek:
18. életév betöltése, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, aktív félév. Megbízható,
pontos, precíz, gyors, dolgozni akaró, önálló munkavégzésre képes diákok jelentkezését várjuk!
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni önéletrajz, és egy fotó küldésével lehet, a mark.halmosi@eudiakok.hu email címen, korábbi munkatapasztalatok feltüntetésével. Az e-mailben kérlek tüntesd fel, EuDiákok tag
vagy e. A levél tárgya legyen: SOPRONI BOLTI MUNKA Hiányosan elküldött jelentkezéseket nem áll
módunkban elfogadni!

IRODAI ADMINISZTRÁCIÓ A IX.KERÜLETBEN
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat
Munkavégzés helye:
Budapest IX.kerületében, Lurdy ház közelében.
Megye:
Budapest
Feladat:
Általános irodai adminisztráció, lefűzés, adatok rögzítése, szkennelés, bejövő
telefonok kezelése, az iroda munkájának segítése
Fizetés:
Bruttó 595 Ft /óra
Munkaidő:
Hétfőtől - Péntekig 9-17ig, heti 4-5 munkanap vállalás kötelező 6-8 órában! Hosszú
távú munkavégzés
Feltételek:
18.életév betöltése, nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony. Irodai
adminisztrációs tapasztalatok szükségesek. HOSSZÚ TÁVON VALÓ GONDOLKODÁS! Megbízható,
mosolygós, jó kommunikációs képességű diákok jelentkezését várjuk.
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a mark.halmosi@eudiakok.hu e-mail címen fényképes önéletrajz
küldésével lehet. A levélben kérlek tüntesd fel, hogy mely napokon érsz rá és eddigi
munkatapasztalataidat. Leveled tárgya legyen: A_Admin. Hiányos jelentkezéseket nem áll módunkban
elfogadni!

KIÁLLÍTÁS KISEGÍTŐ AZ V.KERÜLETBEN
Munka típusa: Egyéb munkák
Munkavégzés helye:
Budapest V.kerület Kossuth tér közelében
Megye:
Budapest
Feladat:
Érkező vendégek fogadása, útbaigazítása, jegyszedés, kiállítás kisegítés
Fizetés:
Bruttó 650 Ft/óra
Munkaidő:
Hétfőtől - Péntekig 8-16/18ig évszaktól függően, legalább 3 nap vállalása kötelező!
Hosszú távú munkavégzés
Feltételek:
18. életév betöltése, nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony. Megbízható,
mosolygós, csinos, dekoratív megjelenésű diákok jelentkezését várjuk. Idegen nyelv tudás előnyt
jelen!

Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a mark.halmosi@eudiakok.hu e-mail címen fényképes önéletrajz
küldésével lehet. A levélben kérlek tüntesd fel, hogy mely napokon érsz rá. Leveled tárgya
legyen:KIÁLLÍTÁS KISGÍTŐ. Hiányos jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!

STUDENT MUSIC BRAND MANAGER
Munka típusa: Egyéb munkák
Munkavégzés helye:
Budapest
Megye:
Budapest
Feladat:
Kimozdulós típus vagy? Jól kiismered magad Budapest szórakozóhelyein? Fiatalos,
tehetséges, lendületes munkatársakat keresünk, akik szívesen vennének részt a szórakoztatóipar egy
új formájának megteremtésében. Budapest nagyobb szórakozóhelyein (bárok, kávézók, éttermek) kell
értékesíteni a XXI. századi Jukebox interaktív zenei technológiát, megadott lista alapján vagy saját
kapcsolatok révén. Eztán jön a bevezető buliszervezés az adott helyen. A munkádat folyamatosan
támogatják tréningekkel, marketing és sales anyagokkal, céges telefonnal, hordozható boom box-szal,
illetve kontakt listákkal.
Fizetés:
Bruttó 89.285 Ft/hó fix + jutalék (napi kb. 6 órás munkavégzéssel)
Munkaidő:
kötetlen, rugalmas időbeosztás
Feltételek:
18. életévét betöltött, NAPPALI TAGOZATOS, AKTÍV JOGVISZONNYAL rendelkező
diákok jelentkezését várjuk! Előny, ha: Értékesítési tapasztalattal rendelkezel, kereskedelmi vagy
marketinges tanulmányokat folytatsz. Otthonosan kell mozogni a mai zenei trendek között! Kezdés:
kiválasztás után, akár azonnal! A munka jellegéből adódóan fontos az igényes megjelenés!
Jelentkezés:
Kovács Béla munkatársunknál. bela.kovacs@eucsoport.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a bela.kovacs@eucsoport.hu email címen lehet, fényképes önéletrajzzal,
valamint egy egész alakos fotóval és egy motivációs levéllel. Hosszú távon gondolkodó diákokat
keresünk, akik szeretnek és tudnak is kommunikálni, értékesíteni. Jelentkezésed tárgya legyen:
N_MUSIC!

KIEMELT XII. KERÜLETI TELEFONOS MUNKA
[Bezár]
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Budapest, 2-es metróval könnyen megközelíthető helyen.
Megye:
Budapest
Feladat:
Kimenő hívások indítása különböző kampányokban!
Fizetés:
Bruttó: 655 Ft/óra, 715 Ft/óra illetve 774 Ft/óra (teljesítmény függő, de fix órabérek)
Munkaidő:
Hétfőtől péntekig, 8-16 óra között, hetente min. 4 nap vállalása és min. 20óra/hét, a
munkát min. félévig kell vállalni!
Feltételek:
Betöltött 18. életév. Nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony. Magabiztosság, jó
kommunikációs készség. Előny, ha van telefonos tapasztalatod, de nem feltétel. A munkavégzést
megelőzően egy kiválasztáson, és egy 1 napos oktatáson kell részt venni. Különböző kampányokban
fognak dolgozni a kiválasztottak, s a két kampány között előfordulhat, hogy akár 2-3 hét is eltelik,
amikor nem lehet munkát vállalni!
Jelentkezés:
Kovács Béla munkatársunknál. bela.kovacs@eucsoport.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a bela.kovacs@eucsoport.hu e-mail
címen. Tárgy legyen: CALL_LG

UTAZÁS PROMÓCIÓS MUNKA
Munka típusa: Host/Hostess, Rendezvényi kisegítés
Munkavégzés helye:
Budapest és környéke
Megye:
Budapest

Feladat:
Ha úgy érzed remek értékesítő vagy, és szeretnéd magad kipróbálni a direkt
marketing világában, akkor itt a helyed! Belföldi wellness szállodák népszerűsítésével, szobáinak
promótálásával foglalkozó piacvezető cég keres a bővülő csapataiba embereket. A munka lényege,
hogy a csapat tagjai Budapest és környéke nagy hipermarketeiben promótálja, árulja az igen kedvező
árkategóriába tartozó, 3-4 csillagos szállodai szobákat Magyarország legkedveltebb wellness
desztinációiban.
Fizetés:
Kiemelt jutalékos, vagyis bruttó 1500 Ft/eladás, a 3. hónap után bruttó 1700 Ft/eladás
Munkaidő:
Szerdától vasárnapig, minimum 2 nap vállalása kötelező. Előny a péntektől
vasárnapig tartó időszakból 2 nap vállalása! (tehát suli mellett is könnyen végezhető)
Feltételek:
18. életév betöltése, nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony. Kiváló
kommunikációs képesség. Előny az értékesítői szemlélet!
Jelentkezés:
Kovács Béla munkatársunknál. bela.kovacs@eucsoport.hu
Egyéb infó:
Előny: ha korábban dolgoztál hostess munkában, valamint értékesítési területen!
Későbbi karrierépítésre, továbbá hosszú távú munkavégzésre van lehetőség! Jelentkezni a
bela.kovacs@eucsoport.hu e-mail címen lehet önéletrajz, egy egész alakos kép valamint egy arckép
küldésével. Kérjük a tárgynál feltüntetni: PROMÓCIÓS_MUNKA!

CSEH NYELVŰ KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS INGATLANIRODÁBAN
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Budapesten, a 12. kerületben.
Megye:
Budapest
Feladat:
Meglévő adatbázisból hívások indítása régi, már meglévő partnerek
irányábaKözvélemény kutatás végzése a régi partnerek körében cseh nyelven megadott
témakörökben.NEM ÉRTÉKESÍTÉS!
Fizetés:
Bruttó 1095 Ft/óra
Munkaidő:
Alkalmi munka,2-3 alkalom
Feltételek:
18. életév betöltése, nappali aktív tagozatos hallgatói jogviszony.Cseh nyelvtudás,
felsőfokú vagy anyanyelvi szinten! Korábbi telefonos tapasztalat előny, ha van, mindenféleképp
tüntesd fel önéletrajzodban.
Jelentkezés:
Stampf Georgina munkatársunknál. georgina.stampf@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezésedet az georgina.stampf@eudiakok.hu email címre küld.
Jelentkezésedben tüntesd fel korábbi hasonló területen szerzett tapasztalataidat, elérhetőségeidet,
valamint küld el fényképes önéletrajzodat. Jelentkezésed tárgya legyen AT3NYELVEN

S.O.S. INFORMATIKAI / VILLAMOSMÉRNÖKI MUNKA
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák
Munkavégzés helye:
XI.ker, Budapesten a Móricz Zsigmond körtértől 15 percre
tömegközlekedéssel.
Megye:
Budapest
Feladat:
Informatikai feladatok ellátása.Előny alapszintű SCADA ismeret, illetve WinCC,
Zenon, OASyS ismeret.
Fizetés:
Bruttó: 1190 Ft/óra
Munkaidő:
Rugalmasan H-P-ig! Heti minimum 2 nap, napi 8 órában.
Feltételek:
18. életév betöltése. Előny, ha már EuDiákok tag vagy. Informatikus/villamosmérnök
szakon, felsőoktatásban tanulók jelentkezését várjuk. Német és/vagy angol középszintű nyelvtudás
szükséges! Továbbá előny az alapszintű SCADA ismeret, illetve WinCC, Zenon, OASyS ismeret,
tanfolyam biztosítva lesz a feladatok ellátáshoz.
Jelentkezés:
Rajnák Enikő munkatársunknál. eniko.rajnak@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni lehet az eniko.rajnak@eudiakok.hu e-mail címen magyar nyelvű szakmai
fényképes önéletrajz küldésével. Jelentkezésedben tüntesd fel a tanulmányaidat, tapasztalataidat,
gyakorlataidat és nyelvtudásodat. Jelentkezésed tárgya legyen: INFORMATIKUS_01 Hiányosan
elküldött jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!

GYŐRI BOLTI KISEGÍTÉS
Munka típusa: Bolti kisegítés, Leltározás
Munkavégzés helye:
Győri plázában.
Megye:
Gyõr-Moson-Sopron
Feladat:
Hajtogatás, vállfázás, ruhák pakolása...stb.
Fizetés:
Bruttó 559 Ft/óra
Munkaidő:
Változó beosztásban, hétköznap és hétvégén is!Akár azonnali kezdéssel,
megrendeléstől függően!
Feltételek:
18. életév betöltése, nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Megbízható, pontos,
precíz, gyors, dolgozni akaró, önálló munkavégzésre képes diákok jelentkezését várjuk!
Jelentkezés:
Rajnák Enikő munkatársunknál. eniko.rajnak@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni önéletrajz, és egy fotó küldésével lehet, a mark.halmosi@eudiakok.hu email címen, korábbi munkatapasztalatok feltüntetésével. Az e-mailben kérlek tüntesd fel, EuDiákok tag
vagy e. A levél tárgya legyen: GYŐRI BOLTI MUNKA Hiányosan elküldött jelentkezéseket nem áll
módunkban elfogadni!

FORGALOMFELMÉRÉS GYŐRI BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN
Munka típusa: Egyéb munkák
Munkavégzés helye:
Győr, Árkád bevásárlóközpont
Megye:
Gyõr-Moson-Sopron
Feladat:
Átmenő forgalom számlálása, ezek rögzítése.
Fizetés:
Bruttó: 630Ft/óra.
Munkaidő:
2012.11.02. PÉNTEK, 12:00-20:00
Feltételek:
Betöltött 18. életév, nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Megbízható, pontos
munkavégzés.
Jelentkezés:
Kun Beáta munkatársunknál. beata.kun@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a beata.kun@eudiakok.hu e-mail címen lehet.

SOS GYÜMÖLCSFELDOLGOZÁS
Munka típusa: Könnyű fizikai munkák (Szórólapozás, Címkézés, Egyéb), S.O.S. - Azonnal kezdhető
munkák
Munkavégzés helye:
17.kerületben. A raktár busszal és vonattal is megközelíthető. (Keleti
pályaudvarról és Örs vezér térről is megközelíthető)
Megye:
Budapest
Feladat:
Gyümölcs válogatás, pakolás, rakodás.
Fizetés:
Bruttó 535 Ft/ óra + műszakpótlék
Munkaidő:
Szeptembertől hétfőtől vasárnapig 2 műszakban (06.00-14.00, 14.00-22.00). Október
végéig folyamatosan.
Feltételek:
18 év betöltése, nappali aktív tagozatos hallgatói jogviszony. A munkához
rendelkezned kell érvényes egészségügyi kiskönyvvel. Amennyiben még nincs ilyened, gyere be
irodánkba és adunk az üzemorvosunkhoz beutalót. A kiskönyv ára 3000 Ft és egy évig
érvényes.!Olyanok jelentkezését várjuk, akik október végéig tudnak heti min. 1-2 műszakot vállalni.
Jelentkezés:
Dudics Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezésedet a zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu email címre tudod elküldni
elérhetőségeid és önéletrajzod kíséretében. Jelentkezésedben jelöld meg, mely napokon, mely
műszakokban érnél rá. Jelentkezésed tárgya legyen GYÜMIOKT

TOBORZÓI MUNKA DÉLELŐTT ÉS DÉLUTÁNONKÉNT
Munka típusa: Támogató toborzói munkák

Munkavégzés helye:
Budapest forgalmasabb csomópontjain, 4 fős csapatokban
Megye:
Budapest
Feladat:
Dolgozz adománygyűjtőként egy nemes célért!Feladatod a Magyar Természetvédők
Szövetsége tevékenységének az ismertetése, utcai adománygyűjtő lapok kitöltetése. Bővebb infó a
szervezetről: www.mtvsz.hu (A munka 4-6 hétig tart)
Fizetés:
Bruttó 600 Ft/ óra+ jutalék
Munkaidő:
Azonnali kezdéssel kedd,szerda,csütörtök,péntek 10:00-14:00-ig vagy 14:30-tól18:30ig szombaton pedig 8:00-12:00-ig (heti2-3 alkalom vállalása)
Feltételek:
18 év betöltése, nappali tagozatos aktív jogviszony, kiváló kommunikációs képesség,
érdeklődés a civil és a környezetvédelmi témák után.
Jelentkezés:
Stampf Georgina munkatársunknál. georgina.stampf@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, pár soros motivációval a
georgina.stampf@eudiakok.hu e-mail címen lehet.Az üzenet tárgya:MTVSZ09444

ÉJSZAKAI LELTÁR KIEMELT BÉREZÉSSEL
Munka típusa: Bolti kisegítés, Leltározás, S.O.S. - Azonnal kezdhető munkák
Munkavégzés helye:
Az ország különböző nagyvárosaiban. A leltár helyszíneire, Budapestről,
délutáni indulásokkal, céges buszok visznek.
Megye:
Országos
Feladat:
Éjszakai, illetve éjszakába is nyúló leltározás, elsősorban bevásárlóközpontokban,
nagyobb üzletekben. Október 25-től, december elejéig lehet dolgozni hétköznapokon. A munkát
megelőzően egy oktatáson kell részt venned.
Fizetés:
Bruttó: 815 Ft/óra (alap) + 326 Ft/óra (bónusz).
Munkaidő:
Éjszakai munkavégzés, változó beosztásban. Napi átlag 6 órás munkavégzésre lehet
számítani.
Feltételek:
LELTÁRI TAPASZTALAT előny, betöltött 18. életév, oktatáson való részvétel, ami
előre láthatólag okt. 25-én és/vagy 26-án lesz. Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali
tagozatos diákok jelentkezését várjuk.
Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni önéletrajz küldésével lehet a gabor.tarnoczai@eudiakok.hu email címen,
tárgy legyen: RG_LELTAR. Kérlek leveledben szerepeljen, hogy dolgoztál-e már leltáron, van-e
tapasztalatod?

RECEPCIÓS FODRÁSZ-SZALONBAN
Munka típusa: Egyéb munkák
Munkavégzés helye:
Budapest
Megye:
Budapest
Feladat:
Fodrász-szalonban kell általános recepciós feladatokat ellátni: vendégeket fogadni,
információt adni a szalonról, időpontok adása, ellenőrzése, szalonban folyó munka összehangolása,
telefonok feltétele.
Fizetés:
Bruttó 595 Ft/ óra
Munkaidő:
Hétfőtől vasárnapig 8.00 -21.00 között lehet dolgozni, beosztás szerint. (tervezett
műszakok 8.00 -14.00 és 14.00 -21.00) heti 3-6 műszakot válallni kell rugalmasan. Feltétlenül írd meg,
h mely napokon -mikor tudnál dolgozni!
Feltételek:
18 év betöltése, nappali tagozatos jogviszony, ápolt, mosolygós dekoratív diákok
jelentkezését várjuk, akik nem riadnak vissza a pörgős munkától. (Csúcsidőszakban akár 10 vendég is
jöhet egyszerre) Korábbi hasonló jellegű tapasztalat előny!A munkát min. 6 hónapra vállalni kell!
Jelentkezés:
Dudics Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu
Egyéb infó:
jelentkezni fényképes önéletrajzzal, egy egész alakos fotóval, a vállalt napokkal a
zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu e-mail címen lehet!Az üzenet tárgya:RECEPCSZALONF

NÉMETORSZÁG - ÖT CSILLAGOS KASTÉLYSZÁLLÓ - FELSZOLGÁLÓ, SZAKÁCS

Munka típusa: Gyorsétterem, vendéglátás, Nemzetközi munkalehetőségek
Munkavégzés helye:
Münchentől mintegy 100 km-re.
Megye:
Külföld
Feladat:
A pozíciónak megfelelő feladatok professzionális, precíz ellátása.
Fizetés:
Havi kb. bruttó 1400–1600 EUR juttatás kezdő pozíciók esetén, szakmai előmeneteltől
függően magasabb bérezés is elérhető
Munkaidő:
heti 40 óra + túlóra lehetséges
Feltételek:
Aktív, valós, magabiztos német nyelvtudás (minimum erős középfok) - teszteljük;
Releváns tapasztalat: min. 1-3 év; Teherbírás, stressztűrés, professzionális munkavégzés
Egyéb infó:
Jelentkezés német nyelvű, fényképes, szakmai tapasztalatokat részletező
önéletrajzzal a nemetorszag@eujobs.hu e-mail címen! A tárgy legyen a megpályázott pozíció.
Kezdés: azonnal (az interjúkat követő akár 1 héten belül). KÖZVETÍTŐI DÍJ NINCS, az előszűréseken
megfelelt jelöltek Skype interjún mérettethetik meg magukat német partnerünkkel!

HAJMODELLEKET KERESÜNK
Munka típusa: Egyéb munkák
Munkavégzés helye:
Budapesti fodrász szalonokban
Megye:
Budapest
Feladat:
Elismert mesterfodrász akadémiájára keresünk hajmodelleket, akik az alábbi
programokra tudnak vállalkozni: férfi vágás + tetoválás(klasszikus: hosszú, közép, rövid; divat-extrém:
pl. a most divatos előre hosszabbodó, féloldalas extrém). A hajmodelleknek az első találkozáskor a
mesterfodrász ad tanácsokat hajforma kapcsán. Aki bevállal egy új frizurát, azt megszervezik az
éppen aktuális időpontra, amikor a mesterfodrász elkészíti a hajat, illetve a tanulók /begyakorolják/ az
éppen aktuális műveletet.
Fizetés:
BRUTTÓ 2380 Ft/ALKALOM
Munkaidő:
Oktober 29 én (Férfi hajvágás + tetoválás) 10:00 és 13:00 ra!Oktober 30 (Konty) 10:00
és 13:00 ra!
Feltételek:
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Ápolt haj.
Jelentkezés:
Udvardy Krisztina munkatársunknál. krisztina.udvardy@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a krisztina.udvardy@eudiakok.hu email címen lehet profilkép (olyan kép,
amin kiengedve, jól látszik a haj)és telefonszám küldésével. Kérlek írd meg, melyik időpont felel meg
neked!Tárgy legyen: BAHR_VÁGÁS/KONTY!

FELSZOLGÁLÁS CÉGES PARTYN
Munka típusa: Gyorsétterem, vendéglátás
Munkavégzés helye:
Budapest, XIV. kerület, Stadionoknál
Megye:
Budapest
Feladat:
Ételek, italok előkészítése. Asztalok lepakolása; tányérok, poharak leszedése.
Fizetés:
Bruttó 624 Ft/óra
Munkaidő:
2012.11.23. péntek; egész napos elfoglaltság!
Feltételek:
Betöltött 18. életév, nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony. Pontos, precíz
munkavégzés, megbízhatóság. Érvényes egészségügyi kiskönyv megléte feltétel (beszerzésében
tudunk segíteni)!
Jelentkezés:
Kun Beáta munkatársunknál. beata.kun@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a beata.kun@eudiakok.hu e-mail címen lehet, fényképes önéletrajz
küldésével.

BÜFÉS KISEGÍTŐ KONCERTEN
Munka típusa: Host/Hostess, Rendezvényi kisegítés
Munkavégzés helye:
Budapest, XIV. kerület

Megye:
Budapest
Feladat:
Kasszázás, pultban történő kisegítés, alkalmanként felszolgálás.
Fizetés:
Bruttó 624 Ft/óra
Munkaidő:
Következő események: 2012.11.09-11. péntek-vasárnap; 2012.11.13. kedd;
2012.11.20. kedd; 2012.11.22. csütörtök; 2012.11 23. péntek.
Feltételek:
Betöltött 18. életév, nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony. Pontos, precíz
munkavégzés, megbízhatóság. Érvényes egészségügyi kiskönyv megléte feltétel (beszerzésében
tudunk segíteni)! A munkavégzés előtt kötelező kasszatréningen kell részt venni, melynek időpontja
később kerül meghatározásra!
Jelentkezés:
Kun Beáta munkatársunknál. beata.kun@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a beata.kun@eudiakok.hu e-mail címen lehet, fényképes önéletrajz
küldésével. Leveledben tüntesd fel, hogy mely napokon tudnál dolgozni!

IRODAI MUNKA HOSSZÚTÁVON VILLAMOSMÉRNÖK HALLGATÓKNAK
Munka típusa: Egyéb munkák, Szakmai program
Munkavégzés helye:
3. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Meglévő és új partnerekkel való kapcsolatfelvétel; saját termékek értékesítése, ehhez
kapcsolódó adminisztráció.
Fizetés:
Bruttó 655 Ft/óra + teljesítési bónusz
Munkaidő:
rugalmas, heti beosztás alapján, napi 4-6-8 órában
Feltételek:
Betöltött 20. életév, nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony. Középfokú,
magabiztos angol nyelvtudás, kommunikatív, talpraesett, értékesítői vénával rendelkező minimum
másodéves főiskolás/egyetemista diákok jelentkezését várjuk.ELŐNY, ha villamosmérnöki karon
tanulsz! Hosszútávon való gondolkodás, elkötelezettség.
Jelentkezés:
Kun Beáta munkatársunknál. beata.kun@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével a beata.kun@eudiakok.hu email címen
lehet. Jelentkezésed tárgya legyen: villamosmérnök. A nappali tagozatos hallgatói jogviszony
megszűnése után, lehetőség van ennél a cégnél főállásban elhelyezkedni.

MŰSZAKI INFORMATIKUS (rendszergazda - helpdesk munkakörbe)
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák, Szakmai program
Munkavégzés helye:
Budapest, Budafoki út.
Megye:
Budapest
Feladat:
A meglévő ügyfeleknek rendszergazdai szolgáltatás nyújtása maximális
szakértelemmel. Ügyfél oldali, illetve saját szerverpark üzemeltetése, karbantartása.
Fizetés:
Bruttó: 833 Ft/óra
Munkaidő:
Heti 2-3 nap, változó beosztásban.
Feltételek:
A munkavégzéshez elengedhetetlen az alábbi témakörökhöz tartozó, a lenti
címszavakkal leírt technológiák, illetve protokollok ismerete: Hálózatok: IP,TCP,UDP;Windows szerver
környezetek ismerete: RD szolgáltatások, ActiveDirectory, Group Policy, Infrastruktúrális
szolgáltatások (DNS, DHCP); Windows munkaállomás operációs rendszerek ismerete. ügyfélközpontú
hozzáállás, nyitottság a fejlődésre, képzésekre, jó kommunikációs képesség! Előnyt jelent:
rendszergazdai / szerverüzemeltetési tapasztalat, MS képesítések:MCP ,MCSA,MCTS; Linux
operációs rendszerek ismerete; Szervezési tapasztalat; B. kategóriás jogosítvány; saját gépkocsi;
angol nyelv társalgási szintű ismerete.
Jelentkezés:
Kun Beáta munkatársunknál. beata.kun@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a beata.kun@eudiakok.hu email
címen, tanulmányok és tapasztalatok feltüntetésével. Az e-mailbe írd bele kérlek, hogy van e
jogosítványod és saját autód!! Kérlek, csak akkor jelentkezz, ha minden feltételnek megfelelsz. A levél
tárgya legyen:RENDSZERGAZDA

RENDSZERMÉRNÖKI MUNKA
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák, Szakmai program
Munkavégzés helye:
Budapest, Budafoki út.
Megye:
Budapest
Feladat:
A meglévő Ügyfeleknek rendszergazdai szolgáltatás nyújtása maximális
szakértelemmel. Ügyfél oldali, illetve saját szerverpark (szerverfelhő) üzemeltetése, karbantartása:
Hyper-V klaszter, AD, terminál szolgáltatások; Együttműködés a munkatársakkal. Esetenkénti ügyelet
nyújtása
Fizetés:
Bruttó: 833 Ft/óra
Munkaidő:
Heti 2-3 nap, változó beosztásban.
Feltételek:
A munkavégzéshez elengedhetetlen az alábbi témakörökhöz tartozó, a lenti
címszavakkal leírt technológiák, illetve protokollok közül min. 5 alapos ismerete:Hálózatok: PXE, QOS,
Netfilter, PVID, ESP, MRU, RAS, AES, GRE; Virtualizációs platformok ismerete: ESX, Hyper-V, iSCSI,
VT-d, FCOE, FC, RemoteFX, VDI; Windows szerver környezetek ismerete: RDGW, AD, RDSH,
Quorum, DFS, FRS, DNS, IIS, WSUS, WDS, WMI, WINRM; Windows munkaállomás operációs
rendszerek teljeskörű ismerete. Ezen felül szükséges: ügyfélközpontú hozzáállás, nyitottság a
fejlődésre, képzésekre, jó kommunikációs képesség. Előnyt jelent: rendszergazdai /
szerverüzemeltetési tapasztalat, MS képesítések:MCP ,MCSA,MCTS; Linux operációs rendszerek
ismerete; Szervezési tapasztalat; B. kategóriás jogosítvány; saját gépkocsi; angol/német nyelv
társalgási szintű ismerete.
Jelentkezés:
Kun Beáta munkatársunknál. beata.kun@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a beata.kun@eudiakok.hu email
címen, tanulmányok és tapasztalatok feltüntetésével. Az e-mailbe írd bele kérlek, hogy van e
jogosítványod és saját autód!! Kérlek, csak akkor jelentkezz, ha minden feltételnek megfelelsz. A levél
tárgya legyen:RENDSZERGAZDA

SZERETED A KI-HÍVÁSOKAT?- SENIOR TELESALES OPERÁTOR
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
I. kerület (Ferenciek terétől kb. 20 percre BKV-val) Budapest egyik ismert
épületében.
Megye:
Budapest
Feladat:
Szerezz nálunk szakmai gyakorlatot! Ha szeretnél pénzt keresni a szakmai
gyakorlatod ideje alatt, ha releváns tapasztalatot szeretnél szerezni, ha tudod, hogy Te vagy a
legjobb, akkor jelentkezz! A feladat szolgáltatások elő- értékesítése vállalati irányba (B2B), vagy
telekommunikációs szolgáltatások értékesítése lakossági irányba.
Fizetés:
Bruttó: 550 Ft/óra+ magas jutalékok.
Munkaidő:
H-P-ig : 16:00 - 20:00-ig, szombat: 10:00 - 18:00 között
Feltételek:
18.életév betöltése. Heti minimum 20 óra vállalása. Délelőtti és délutáni műszakot
egyaránt vállalni kell! Főiskolai vagy egyetemi tanulmányok folytatása. Nappali tagozatos hallgatói
jogviszony. Kiváló kommunikációs képesség; kreativitás; jó problémamegoldó készség; céltudatos
személyiség. Felhasználói szintű számítógépes ismeret. Hosszabb távon való munkavállalás; hasonló
területen szerzett tapasztalat. Munkakezdés előtt egy személyes elbeszélgetésen kell részt venni!
Jelentkezés:
Kun Beáta munkatársunknál. beata.kun@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni önéletrajz küldésével Beánál a beata.kun@eudiakok.hu e-mail címen
lehet! A levél tárgya SENIOR TELESALES OPERÁTOR legyen!

SZERETED A KI-HÍVÁSOKAT?- JUNIOR TELESALES OPERÁTOR
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
I. kerület (Ferenciek terétől kb. 20 percre BKV-val) Budapest egyik ismert
épületében.
Megye:
Budapest

Feladat:
Termékek értékesítése telefonon keresztül lakossági irányba. Ha komolyan gondolod
a jövőd megalapozását, akkor itt lehetőséged van arra, hogy a telefonos munkák területén teljesen
kezdőként is tapasztalatot szerezz (előrelépési lehetőség is van a SENIOR TELESALES irányába)!
Fizetés:
Bruttó: 550 Ft/óra alapdíj + jutalék (átlag 600-700 Ft-os órabér).
Munkaidő:
H-P-ig : 16:00 - 20:00-ig, szombat: 10:00 - 18:00 között
Feltételek:
18. életév betöltése; Főiskolai vagy egyetemi tanulmányok folytatása. Nappali
tagozatos hallgatói jogviszony. Kiváló kommunikációs képesség; kreativitás; jó problémamegoldó
készség; céltudatos személyiség. Felhasználói szintű számítógépes ismeret. Hosszabb távon való
munkavállalás. Munkakezdés előtt egy személyes elbeszélgetésen kell részt venni!
Jelentkezés:
Kun Beáta munkatársunknál. beata.kun@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Ha szeretnél pénzt keresni a szakmai gyakorlatod ideje alatt, ha releváns
tapasztalatot szeretnél szerezni, ha tudod, hogy Te vagy a legjobb, akkor jelentkezz önéletrajz
küldésével Beánál a beata.kun@eudiakok.hu email címen! Szerezz nálunk szakmai gyakorlatot! A
levél tárgya JUNIOR TELESALES OPERÁTOR legyen!

KOORDINÁTOR ASSZISZTENS HOSSZÚ TÁVRA
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat, S.O.S. - Azonnal kezdhető munkák
Munkavégzés helye:
Budapest, V.kerület (tömegközlekedéssel nagyon könnyen megközelíthető
helyen)
Megye:
Budapest
Feladat:
telefonhívások bonyolítása, munkaerő leszervezése, hirdetések kezelése,
szerkesztése, beosztások készítése egy-egy projektre a koordinátor iránymutatásával
Fizetés:
br. 655 Ft/óra
Munkaidő:
hétfőtől péntekig, előre egyeztetett beosztás alapján, napi 6-8 órában, 8-20 között
egybefüggően ledolgozva
Feltételek:
felsőfokú tanulmányok folytatása, angol nyelvismeret (szóban és írásban egyaránt);
heti min. 3 alkalom vállalása (a vállalt napjaid között a kedd és a csütörtök mindenképpen
szerepeljen!); kiváló kommunikációs képesség, magabiztos, határozott fellépés, önálló munkavégzés,
rendszerszemlélet, azonnali munkakezdés, meglévő, aktív nappali tagozatos tanulói jogviszony,
hosszú távon való gondolkodás (min. fél évre vállalni kell a munkát); munkakezdés előtt egy
személyes elbeszélgetésen való részvétel
Jelentkezés:
Erdélyi Zoltán munkatársunknál. zoltan.erdelyi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
jelentkezni csak és kizárólag fényképes önéletrajz küldésével lehet Zolinál - az
önéletrajzban tüntesd fel,m hogy milyen korábbi munkatapasztalatod van!;A jelentkezésed során az email tárgy rovata ez legyen: Koordinátor asszisztens; jelentkezésedet csak akkor tudom elfogadni, ha
minden feltételnek eleget tudsz tenni!

SZÓRÓLAPOZÁS A 13. KERÜLETBEN
Munka típusa: Könnyű fizikai munkák (Szórólapozás, Címkézés, Egyéb)
Munkavégzés helye:
13. kerület metróval jól megközelíthető részén, szabadtéren.
Megye:
Budapest
Feladat:
Szórólapozás
Fizetés:
Bruttó: 619 Ft/óra
Munkaidő:
Beosztási kérelmet figyelembe véve november végéig minden hétköznap 8-12 óra
között, valamint kedden és csütörtökön 14-18 óra között.
Feltételek:
18. életév betöltése, nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony, pontosság, önálló és
lelkes munkavégzés.
Jelentkezés:
Stampf Georgina munkatársunknál. georgina.stampf@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezés Stampf Georginánál lehetséges önéletrajz, illetve beosztási igény
küldésével. Az e-mail tárgya legyen: SZOROLAP09D

Call center operátor

Munka típusa: Telefonos munkák, Call center, S.O.S. - Azonnal kezdhető munkák
Munkavégzés helye:
Budapest 13 kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Kimenő híváskezdeményezés, piackutatás script alapján (cégvezetők elérése)
Fizetés:
Bruttó: 600 Ft/óra
Munkaidő:
Heti min 3-5 nap vállalása 4-6 órában, 08:00-17:00 közötti időintervallumban
(rugalmasidőbeosztás)
Feltételek:
18. életév betöltése, aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Jó Kommunikáció
készség.Előny ha mind az 5 napot tudod vállalni!
Jelentkezés:
Udvardy Krisztina munkatársunknál. krisztina.udvardy@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni önéletrajz küldésével a krisztina.udvardy@eudiakok.hu címen lehet,
jelentkezésedben tüntesd fel, hogy mely napokon tudnád elvégezni a munkát. Az üzenet tárgya:
SOSCallcenter

KASSZÁSOKAT KERESÜNK SIKERES RUHÁZATI ÜZLETBE
Munka típusa: Bolti kisegítés, Leltározás
Munkavégzés helye:
Budapest, bevásárlóközpontok üzleteiben
Megye:
Budapest
Feladat:
Kasszázás, vásárlók tájékoztatása és kiszolgálása, ruhák hajtogatása, csipogózás.
Mindegyik feladatot el kell tudni sajátítani, kasszatréning lesz az üzletben, így mindent megtanulhatsz!
Fizetés:
Bruttó 535 FT/ óra
Munkaidő:
Hétfőtől vasárnapig megrendelés szerint az üzlet nyitvatartási idején belül (4-6-8 órás
műszakok)
Feltételek:
Ideális jelöltünk már betöltötte a 18 évet, aktív nappali tagozatos jogviszonnyal
rendelkezik, mosolygós, vevőcentrikus. Mindenképp előny a korábbi kasszás múlt!
Jelentkezés:
Udvardy Krisztina munkatársunknál. krisztina.udvardy@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal,korábbi bolti kisegítői munkáid felsorolásával
(előny) a krisztina.udvardy@eudiakok.hu e-mail címen lehet!Az ÜZENET TÁRGYA:
KASSZASBOLTI10

JOKER DIÁKOK TOBORZÁSA
Munka típusa: Host/Hostess, Rendezvényi kisegítés, Bolti kisegítés, Leltározás, Könnyű fizikai
munkák (Szórólapozás, Címkézés, Egyéb), S.O.S. - Azonnal kezdhető munkák
Munkavégzés helye:
Elsősorban budapesti bevásárlóközpontokban, de gyakran előfordul vidéki
nagy városokban, megyeszékhelyeken is.
Megye:
Országos
Feladat:
Különösebb tanítást nem igénylő munkák pl: ruházati bolti kisegítés, host/hostess
munkák, rendezvényi kisegítés, szórólaposás, címkézés stb
Fizetés:
535 Ft/órától, megrendeléstől, munka jellegétől függő
Munkaidő:
Eseti jelleggel, általában azonnali munkára hívjuk a diákokat! Elsősorban
hétköznapokon, de hétvégén is előfordulhat! Minimum 4 óra munkavégésre, maximum 8 órára.
Feltételek:
Csak akkor jelentkezz, ha tudod azt vállalni, hogy pár óra múlva a munkavégzés
helyén kell lenni és ott minimum 4 órát kell dolgozni. Meglévő Eudiákok tagság, megbízhatóság!
Mindig ápolt, igényes megjelenés. Nagy fokú rugalmasság a munkaidőt illetően.
Jelentkezés:
Polyák Edina munkatársunknál. edina.polyak@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Fényképes önéletrajz küldésével lehet jelentkezni az edina.polyak@eudiakok.hu
címen. Leveled tárgya joker diák legyen. A levélbe tüntesd fel, hogy mely napokon számíthatunk
Rád!Jelentkezést követően bővebb felvilágosítást kapsz a részleteket illetően.

SZERETSZ VÁSÁROLNI? JELENTKEZZ PRÓBAVÁSÁRLÓNAK! - ALKALMI MUNKA
Munka típusa: Egyéb munkák
Munkavégzés helye:
Magyarország területén bárhol, te választod ki a várost, ahol dolgozni
szeretnél ( ha ott éppen van nyitott próbavásárlás)
Megye:
Országos
Feladat:
Mit jelent a próbavásárlás? A próbavásárló egy tényleges vásárlót személyesít meg.
Vagy érdeklődik, vagy vásárol, ez a szituációtól, megbízástól függ. A próbavásárló, amennyiben
jelentkezik egy munkára, és megkapja a megbízást, kap egy pontos feladatleírást, ami szerint el kell
végeznie a feladatot. A próbavásárlás során tapasztaltak alapján kitölti az adatlapot egy webes
felületen.
Fizetés:
Változó (1 vásárlás max. 1 órát vesz igénybe, min. 800 Ft/alkalom- de vannak 12002000- 4.000 Ft-os alkalmak is)
Munkaidő:
Rugalmas, ráérés szerint
Feltételek:
18 év betöltés, aktív nappali tagozatos jogviszony. Fontos, hogy légy precíz és
megbízható.
Jelentkezés:
Stampf Georgina munkatársunknál. georgina.stampf@eudiakok.hu
Egyéb infó:
A tesztvásárlás alkalmi munkavégzés, a szabadidődhöz tudod igazítani, online
rendszerben kell majd dolgoznod. Várjuk a jelentkezésed(Ha még nem vagy tagunk, regisztrálj online
a szövetkezetünkön keresztül) Jelentkezni név és telefonszám elküldésével a
georgina.stampf@eudiakok.hu e-mail címen lehet!AZ ÜZENET TÁRGYA:
PROBAVASARLOLESZEK2012

PÉNZÜGYI ÉS KÖZGAZDASÁGI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ DIÁKOT KERESÜNK HOSSZÚ
TÁVRA
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák
Munkavégzés helye:
Budapest, 13. kerület.
Megye:
Budapest
Feladat:
Részvétel élvonalbeli üzleti szoftver megoldások létrehozásában
Fizetés:
Bruttó: 870 Ft/óra
Munkaidő:
8:30-17:30 Rugalmas munkaidő, heti minimum 30 órában (4-6-8-órás műszakokbanminden nap kell tudni vállalni minimum 4 órát)
Feltételek:
Folyamatban lévő pénzügyi, közgazdasági tanulmányok; önálló gondolkodás,
problémamegoldó készség; informatikai érdeklődés; minimum középfokú angol nyelvtudás; orosz
nyelvtudás előny!A munkát min. 1 évre vállalni kell!
Jelentkezés:
Udvardy Krisztina munkatársunknál. krisztina.udvardy@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a krisztina.udvardy@eudiakok.hu címen lehet önéletrajz csatolásával!
Csak abban az esetben jelentkezz, ha a fent említett feltételeknek maximálisan megfelelsz!Az üzenet
tárgya: UZLETIELEMZ13

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKA A IX. KERÜLETBEN
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat
Munkavégzés helye:
Budapest IX. kerületében a Lágymányosi hídhoz közel.
Megye:
Budapest
Feladat:
Bejövő telefonok kezelése, ügyfélszolgálat, az iroda munkájának segítése.
Fizetés:
Bruttó 595 Ft / óra
Munkaidő:
Hétfőtől - Péntekig 8-18ig heti 4 nap vállalása kötelező, minimum 4-6 órában
Feltételek:
18.életév betöltése, nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony. Megbízhatóság, jó
kommunikációs képesség, empátia, talpraesettség, mosolygós diákok jelentkezését várjuk. Hosszú
távon való gondolkodás. Telefonos ügyfélszolgálati tapasztalat szükséges.
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni lehet a mark.halmosi@eudiakok.hu e-mail címen, telefonos tapasztalatok
feltüntetésével. A levélben kérlek tüntesd fel, hogy mely napokon tudnál dolgozni. A levél tárgya

legyen:AA_Ügyfélszolgálat. Kérlek csak akkor jelentkezz a feltételeknek megfelelsz. Hiányosan
elküldött jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

CSEH / SZLOVÁK NYELVŰ TELEFONOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Budapest XI.kerület, Telekommunikációs Szolgáltató cég.
Megye:
Budapest
Feladat:
Bejövő hívások fogadása, e-mailek kezelése.
Fizetés:
Bruttó 890 Ft/óra
Munkaidő:
Hétfő, kedd, szerda és péntek, heti 20 órában.
Feltételek:
Nappali tagozat, aktív félév, 18. életév betöltése. Megbízható, pontos és precíz
diákokat keresünk, jó kommunikációs készséggel. Felhasználói szintű PC ismeret. Folyékony cseh
vagy szlovák nyelvtudás. Társalgási szintű angol nyelvtudás is szükséges, mert a szakmai anyagok
egy része angol és a rendszert is angolul kell használni. A magyar nyelvtudás nem elvárás.
Jelentkezés:
Ács Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsa.acs@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével tudsz a zsuzsa.acs@eudiakok.hu email
címen. Leveled tárgya CSEH/SZLOVÁK legyen. Kérlek csak akkor jelentkezz, ha minden feltételnek
megfelelsz!

LENGYEL NYELVŰ TELEFONOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Budapest XI. kerület, Telekommunikációs Szolgáltató cég.
Megye:
Budapest
Feladat:
Bejövő hívások fogadása lengyel nyelven.
Fizetés:
Bruttó 1000 Ft/óra
Munkaidő:
Hétfőtől Péntekig 9:00-18:00-ig. Kezdés november 5., a munka 4-5 hétig fog tartani!
Feltételek:
Nappali tagozat, aktív félév, 18. életév betöltése. Megbízható, pontos és precíz
diákokat keresünk, jó kommunikációs készséggel. Anyanyelvi vagy közel anyanyelvi szintű lengyel
nyelvtudás, angol vagy magyar társalgási szintű nyelvtudás, felhasználói szintű PC tudás. Egy hetes
tréningen kell majd részt venni, melyet szintén kifizetnek majd. Heti minimum három nap vállalása
nyolc órában, vagy négy-öt nap négy-hat órában.
Jelentkezés:
Ács Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsa.acs@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével tudsz a zsuzsa.acs@eudiakok.hu email
címen. Leveled tárgya LENGYEL legyen. Kérlek csak akkor jelentkezz, ha minden feltételnek
megfelelsz!

TELEFONOS MUNKA ROMÁN NYELVEN
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Budapest XI. kerület, Telekommunikációs Szolgáltató cég.
Megye:
Budapest
Feladat:
Magyarországon tartózkodó külföldieknek szóló segélyvonal üzemeltetése. Bejővő
hívásokat kell fogadni, az ügyfelek problémáinak megoldását kell elősegíteni (pl. lerobbant az autója).
Fizetés:
Havi teljesítményarányos bérezés: bruttó 535Ft/óra; bruttó 650Ft/óra; bruttó:
750Ft/óra; bruttó: 900Ft/óra (egyéni bérezés, de fix óradíjjal).
Munkaidő:
Hétköznap éjszaka, 6-8 órás munkavégzés! Esetenként hétvégén is.
Feltételek:
18. év betöltése, nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony. Jó kommunikációs
képesség, jó szervezőkészség, problémamegoldás, empátia, stressztűrés, monotóniatűrés. Minimum
felsőfokú román nyelvtudás és középszintű angol nyelvtudás, előny ha ezen kívül más európai nyelvet
is beszélsz.
Jelentkezés:
Ács Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsa.acs@eudiakok.hu

Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a zsuzsa.acs@eudiakok.hu e-mail
címen. Az e-mailben tüntesd fel kérlek mely napokon tudnál dolgozni és mikor tudnád kezdeni a
munkát. A levél tárgya legyen: ROMÁN_EA. A hiányosan elküldött jelentkezéseket nem áll
módunkban elfogadni.

SOS SZÓRÓLAPOZÁS A FERENCIEK TERÉNÉL EGY HÓNAPON ÁT
Munka típusa: Könnyű fizikai munkák (Szórólapozás, Címkézés, Egyéb)
Munkavégzés helye:
Budapest, Ferenciek tere, Váci utca környéke
Megye:
Budapest
Feladat:
Szórólap kézbe osztása.
Fizetés:
Bruttó 535 Ft/óra
Munkaidő:
2012.10.18-2012.11.18-ig napi 2x2 óra (2 óra délelőtt és 2 óra délután) Hétfőtől
vasárnapig.
Feltételek:
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony, 18. betöltött életév. Dekoratív, ápolt
megjelenésű diákokat keresünk.
Jelentkezés:
Keresztes Balázs munkatársunknál. balazs.keresztes@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu email címen lehet fénykép és önéletrajz
küldésével. Heti szinten 4 napot kell vállalni!

CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE FOR GOOGLE - POLAND (not only for students)
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center, Informatikai és mérnöki munkák, S.O.S. - Azonnal
kezdhető munkák, Nemzetközi munkalehetőségek
Munkavégzés helye:
Wrocław - Poland
Megye:
Külföld
Feladat:
The Customer Service Representative is responsible for handling incoming customer
inquiries (phone, e-mail, live chat) and supporting end users of online advertising, applications or
hardware. The questions may concern: strategic advice, technical issues, billing and payment issues.
Fizetés:
Gross 1000 EUR/month + relocation package (23% of monthly gross salary for 5
months)
Munkaidő:
Full time (40 hrs)
Feltételek:
Fluency in one of the following lanuages: Hungarian, Czech or Slovak; very good
English language skills (C1); customer service experience within BPO or SSC; computer literacy,
excellent written communication skills; commitment to customer’s needs, proactive and positive
approach to the customers issues; multitasking skills; technologically capable, fond of new technology
and internet trends
Jelentkezés:
Sümeghy Lilla munkatársunknál. lilla.sumeghy@eujobs.hu
Egyéb infó:
Starting date: as soon as possible (within a week). Benefits: interesting job giving the
opportunity to use foreign languages in everyday communication and giving wide experience in
customer service and knowledge of the internet industry; professional training conducted in English;
friendly and supportive work environment created by a team of enthusiasts; stable job with attractive
terms of contract in an international company; career opportunities within company structures;
relocation allowance. Application with English and Hunagrian CV at: lilla.sumeghy@eujobs.hu. Subject
of the e-mail should be: Customer Service Representative

KASSZÁZÁS BUDAÖRSÖN LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZBAN
Munka típusa: Bolti kisegítés, Leltározás
Munkavégzés helye:
Budaörsi Lakberendezési Áruház
Megye:
Pest
Feladat:
Kasszázás
Fizetés:
Bruttó: 575 Ftóra

Munkaidő:
Október második felétől hosszú távon, egészen január 31-ig. Hétfőtől - Vasárnapig
09:45-20:15 óráig (megrendelés szerint) Heti min. 35 óra vállalásával
Feltételek:
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony, 18. életév betöltése. Előny ha már Eudiákok
tag vagy. Rendelkezel korábbi kasszás tapasztalattal. Megbízható, pontos, precíz, önálló
munkavégzésre alkalmas, mosolygós, kulturált megjelenésű diákok jelentkezését várjuk. Fontos, hogy
csak akkor jelentkezz, ha a hétvége mellett hétköznapi napokat is tudsz vállalni! Előny: német és/vagy
angol középszintű nyelvtudás.
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a mark.halmosi@eudiakok.hu e-mail címen önéletrajz küldésével lehet. A
levélben kérlek tüntesd fel, hogy mely napokon érsz rá, illetve a kasszás tapasztalataidat. Leveled
tárgya legyen, BUDAÖRSI KASSZA. Hiányos jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!
KERESKEDELMI ASSZISZTENS ÉRDEN
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat, Szakmai program
Munkavégzés helye:
Érd
Megye:
Budapest
Feladat:
Irodai ügyintézés, asszisztencia, ajánlatkérések, ajánlatkészítés, prezentációkészítés,
telefonos és emailes kapcsolattartás.
Fizetés:
BRUTTÓ 720 Ft/ÓRA
Munkaidő:
Heti szinten 16-20 óra, rugalmasan.
Feltételek:
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony, felsőfokú tanulmányok folytatása
kereskedelmi, marketing vagy egyéb gazdasági vonalon. NEM CSAK felhasználói szintű
számítástechnikai ismeretek, hanem a keresők, és az MS OFFICE programcsomag magasabb szintű
ismerete (Excel, PowerPoint). Középfokú angol nyelvtudás.
Jelentkezés:
Keresztes Balázs munkatársunknál. balazs.keresztes@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu címen lehet fényképes önéletrajz és
motivációs levél küldésével lehet. Tárgy legyen: PSCA_1/040! Csak a formailag megfelelő és
hiánytalan jelentkezéseket áll módunkban elfogadni. Csak olyanok jelentkezzenek, akik hosszú távon
szeretnének munkát vállalni, mert karrierprogramról van szó és az iskola befejeztével, jó teljesítés
esetén a továbbiakban is számítanának a munkavállalóra.

KREATÍV GRAFIKAI ASSZISZTENS ÉRDEN
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat, Informatikai és mérnöki munkák,
Egyéb munkák, Szakmai program
Munkavégzés helye:
Érd
Megye:
Budapest
Feladat:
Grafikai munkák tervezése és végrehajtása, részt venni a projektek teljes
folyamatában.
Fizetés:
BRUTTÓ 900 Ft/ÓRA
Munkaidő:
Heti szinten 16-20 óra, rugalmasan.
Feltételek:
Nappali tagozatos hallgató jogviszony, felsőfokú tanulmányok folytatása lehetőleg
grafikai területen. ADOBE Illustrator, Photoshop, Indesign és lehetpőség szerint 3D-s programok
ismerete, mint SolidWorks, 3D StudioMax. Önálló munkavégzés (akár otthon). Középfokú angol
nyelvtudás.
Jelentkezés:
Keresztes Balázs munkatársunknál. balazs.keresztes@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu címen lehet fényképes önéletrajz,
motivációs levél és referenciamunka küldésével lehet. Tárgy legyen: PSGA_2/041! Csak a formailag
megfelelő és hiánytalan jelentkezéseket áll módunkban elfogadni. Csak olyanok jelentkezzenek, akik
hosszú távon szeretnének munkát vállalni, mert karrierprogramról van szó és az iskola befejeztével, jó
teljesítés esetén a továbbiakban is számítanának a munkavállalóra.

IT HELP DESK (GERMAN AND ENGLISH)
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák
Munkavégzés helye:
Budapest, II. district.
Megye:
Budapest
Feladat:
Handling inbound phone calls and e-mails regarding specific applications and
softwares. Properly logging each case in the computer system. Solving the problems effectively and
following-up unsolved cases.
Fizetés:
Write your salary requirements in your CV.
Munkaidő:
Full time. Willingness to work in shifts.
Feltételek:
Fresh graduates are welcome! Fluency in German and English is a must! User level
computer literacy and desire to learn more about ICT solutions. Flexible, open minded and cheerful
personality.
Jelentkezés:
Kovács Béla munkatársunknál. bela.kovacs@eucsoport.hu
Egyéb infó:
Competitive benefit package, fitness club membership. Career opportunity. Possibility
to learn more about ICT and acquire certificate. Multinational culture and all the benefits it can offer. If
you are interested in the position please send your CV in English to the following e-mail address
referring to the name of the position: bela.kovacs@eucsoport.hu

IRODAI ADMINISZTRÁCIÓ KIVÁLÓ EXCEL TUDÁSSAL- MINIMUM FÉL ÉVRE
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat, S.O.S. - Azonnal kezdhető munkák
Munkavégzés helye:
Dunakeszi,de Vácról, a 9., 11.,14.,16.,20. és 21. kerületből autóval visznek,
hoznak
Megye:
Pest
Feladat:
Adatok rögzítése (alkalmanként számlák rendezése és iktatása...)
Fizetés:
Bruttó 595 Ft/óra
Munkaidő:
Hétfő és Kedden 8.00 -17.00 között
Feltételek:
18. életév betöltése, nappali aktív tagozatos hallgatói jogviszony. Korábbi hasonló
területen szerzett munkatapasztalat. Pontos, precíz, szorgalmas diákok jelentkezését várjuk, akik
minimum félévig az általa megadott napokon tudják vállalni a munkát!
Jelentkezés:
Stampf Georgina munkatársunknál. georgina.stampf@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezésedet a georgina.stampf@eudiakok.hu email címre várjuk fényképes
önéletrajz kíséretében. Mindenképpen tüntesd fel korábbi hasonló területen szerzett tapasztalataidat.
Jelentkezésed tárgya legyen AUDUNAK0910

5-7 NAPOS ADATRÖGZÍTÉS
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat
Munkavégzés helye:
Budapest, 17.kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Adatok rögzítése
Fizetés:
Bruttó 595 Ft/ óra
Munkaidő:
8.00 -16.20 között (A munka 5-8 teljes napot venne igénybe, de nem kötelező minden
napot válllani, de előny. Írd meg, hogy mely napokon tudnál végig dolgozni, a munka várhatóan
kedden vagy szerdán indul, csak hétköznpaokon kell dolgozni. 5-7 alkalom várhatóan)
Feltételek:
18 év betöltése, nappali tagozatos jogviszony, hasonló területen szerzett tapasztalat.
Jelentkezés:
Dudics Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu e-mail címen
lehet!kezdés: azonnal. Írd meg a vállalt napokat!Az üzenet tárgya: ADATRGIRRR17K

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKA KÖNYVÁRUHÁZBAN
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat

Munkavégzés helye:
IX. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Ügyfelek tájékoztatása, panaszaik kezelése, segítségnyújtás, egyéb ügyfélszolgálati
teendők ellátása, az ország egyik legnagyobb könyváruházában.
Fizetés:
bruttó 575 Ft/óra
Munkaidő:
Hétfőtől péntekig 8:00-18:00 között, novemberi kezdéssel. Heti min. 4 nap vállalása
kötelező!
Feltételek:
Betöltött 18. életév, nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony, jó kommunikációs és
probléma megoldókészség, precíz, komoly hozzáállású diákokat keresünk.
Jelentkezés:
Vrancsik Mónika munkatársunknál. monika.vrancsik@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Csak megbízható diákok jelentkezését várjuk! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
lehet a monika.vrancsik@eudiakok.hu címen. Leveled tárgya legyen: ÜGYFSZOLG.

RAKTÁRI KISEGÍTÉS A XIX. KERÜLETBEN
Munka típusa: Könnyű fizikai munkák (Szórólapozás, Címkézés, Egyéb)
Munkavégzés helye:
Budapest, XIX. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Raktári kisegítés, DVD-k pakolása, címkézése, könnyű fizikai munkák elvégzése.
Fizetés:
Bruttó 595 Ft/óra
Munkaidő:
9:00-17:30 között
Feltételek:
Betöltött 18. életév, nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony, gyors munkavégzés
feltétel. Raktári kisegítésben szerzett tapasztalat előny!
Jelentkezés:
Vrancsik Mónika munkatársunknál. monika.vrancsik@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével a monika.vrancsik@eudiakok.hu email
címen lehet. A levél tárgya legyen: RAKTAR.

ELŐTOBORZÁS TELEFONOS MUNKÁRA
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Budapest
Megye:
Budapest
Feladat:
Budapesten történő telefonos munkák ellátása. Nem egy adott munkára jelentkezel,
mikor küldöd erre a hirdetésre önéletrajzod, hanem mi fogunk keresni téged különböző call-centeri
állásajánlatokkal, mint például piackutatás, kérdőívezés, soft-behajtás, telesales, ügyfélszolgálat.
Fizetés:
bruttó 535Ft/órától akár bruttó 950Ft/óráig.
Munkaidő:
08:00-20:00 között változó beosztás
Feltételek:
Betöltött 18. életév, nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony
Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
címen. Leveled tárgya legyen: Előtoborzás

WEBFEJLESZTÉS ÉS WEBDESIGN OTTHON
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák
Munkavégzés helye:
Budapest, illetve agglomerációja
Megye:
Budapest
Feladat:
Webprogramozás HTML-ben, CSS-ben és PHP-ban. Webdesign kialakítása
webgrafikai programokkal.
Fizetés:
Min. bruttó: 1000 Ft/óra
Munkaidő:
Teljesen rugalmas - egyéni megbeszélés alapján.
Feltételek:
Nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszonnyal, erős angol nyelvtudással (főleg
írásban), informatikai tanulmányokkal vagy végzettséggel, HTML, PHP, DRUPAL és alapszintű
webgrafikai ismeretekkel rendelkező, megbízható diákokat keresünk.

Jelentkezés:
Tarnóczai Gábor munkatársunknál. gabor.tarnoczai@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Folyamatos bekerülési lehetőséget biztosít a cég, ha megfelelsz a kiválasztáson.
Fényképes önéletrajzodat küldd a gabor.tarnoczai@eudiakok.hu e-mail címre. Tárgy legyen:
WEBFEJL_DESIGN. Az önéletrajzban tüntess föl minden programozással kapcsolatos ismeretet és
tapasztalatot. Lehetőség szerint CSATOLJ REFERNCIAMUNKÁT is!

CALL-CENTER A XIII. KERÜLETBEN
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Budapest, XIII.kerület, Lehel térhez közel.
Megye:
Budapest
Feladat:
Kimenő-, és bejövő hívások kezelése.
Fizetés:
reggel 7.00 és 18.00 között Bruttó 535Ft/óra, 18.00 és 20:00 között Bruttó 696Ft/óra.
Munkaidő:
Hétfőtől Csütörtökig 7.00-20.00 között 6-8 órás beosztásban.
Feltételek:
18. életévét betöltött nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok
jelentkezését várjuk.Heti minimum 3 nap vállalása kötelező!Ha talpra esett és proaktív vagy
jelentkezz!
Jelentkezés:
Ács Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsa.acs@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a zsuzsa.acs@eudiakok.hu email címen. A
jelentkezés tárgya legyen: CALLCENTER13. Csak a megadott feltételeknek megfelelő jelentkezéseket
áll módunkban elfogadni!

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOZÁS!
Munka típusa: Könnyű fizikai munkák (Szórólapozás, Címkézés, Egyéb)
Munkavégzés helye:
Budapest, XIX. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Szeretnél segíteni abban, hogy karácsonykor mindenki megkapja az
ajándékcsomagját? Nagy múlttal rendelkező, elsősorban könyvekre szakosodott cég keres az alábbi
pozícióba diák munkaerőt. Az online megrendelt és a raktárból érkező termékek szétosztására, a
rendelések előkészítésére, a hiányzó illetve a többletben levő termékek rögzítésére, a számlák,
szállítólevelek megfelelő helyre rakására keresünk rátermett és megbízható diákokat.
Fizetés:
Bruttó min. 535 Ft/óra (tárgyalás alatt)
Munkaidő:
Hétköznapokon 8:00-16:30 között, heti minimum 3 nap vállalásával, november és
december hónapban.
Feltételek:
Betöltött 18. életév, nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony, megbízhatóság, jó
fizikum. Raktári tapasztalat előny, de nem feltétel!
Jelentkezés:
Vrancsik Mónika munkatársunknál. monika.vrancsik@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a monika.vrancsik@eudiakok.hu email címen
lehet. A levél tárgya legyen: KARACSONYI_MANO.

JUNIOR CONTROLLER
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat
Munkavégzés helye:
Budapest, II. district.
Megye:
Budapest
Feladat:
Participation in monthly and yearly closing process Supporting invoicing. Preparation
of regular and ad-hoc analysis, reports, forecasts. Cooperation with other departments within the
organisation.
Fizetés:
Gross: 1000 HUF/hour
Munkaidő:
Part-time, 20 hours a week.
Feltételek:
Strong analytical skills. Advanced Excel knowledge. Hard-working and motivated.
dedicated students in their last year of university are welcome! fluent English
Jelentkezés:
Kovács Béla munkatársunknál. bela.kovacs@eucsoport.hu

Egyéb infó:
Career opportunity. If you are interested in the position please send your CV in
English to the following e-mail address referring to the name of the position:
bela.kovacs@eucsoport.hu

CALL CENTER OPERÁTOR
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center, S.O.S. - Azonnal kezdhető munkák
Munkavégzés helye:
Budapest,13 kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Kimenő híváskezdeményezés, piackutatás és ezekhez kapcsolódó adminsztratív
munka elvégzése..
Fizetés:
Bruttó: 600 Ft/óra
Munkaidő:
Heti min 3-5 nap vállalása 4-6 órában, 08:00-17:00 közötti időintervallumban
(rugalmasidőbeosztás)
Feltételek:
18. életév betöltése, aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Jó Kommunikáció
készség.Felhasználó szintű számítógép ismeret.Előny ha mind az 5 napot tudod vállalni!
Jelentkezés:
Udvardy Krisztina munkatársunknál. krisztina.udvardy@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni önéletrajz küldésével a krisztina.udvardy@eudiakok.hu címen lehet,
jelentkezésedben tüntesd fel, hogy mely napokon tudnád elvégezni a munkát.Tárgy legyen:CALLOP09

Call center operátor
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center, S.O.S. - Azonnal kezdhető munkák
Munkavégzés helye:
Budapest 13 kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
kimenő híváskezdeményezés, piackutatás script alapján (cégvezetők elérése)
Fizetés:
Bruttó: 600 Ft/óra
Munkaidő:
Heti min 3-5 nap vállalása 4-6 órában, 08:00-17:00 közötti időintervallumban
(rugalmasidőbeosztás)
Feltételek:
18 év betöltése, nappali tagozatos aktív hallgatói jogviszony, jó kommunikáció
készség,előny ha van telefonos tapasztalat
Egyéb infó:
Jelentkezni önéletrajz küldésével a krisztina.udvardy@eudiakok.hu címen lehet,
jelentkezésedben tüntesd fel, hogy mely napokon tudnád elvégezni a munkát. Azonnali munkavégzést
vállalók előnyt élveznek!

KINTLÉVŐSÉGKEZELÉS AZ ÁRPÁD-HÍDNÁL
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center, S.O.S. - Azonnal kezdhető munkák
Munkavégzés helye:
Budapest, XIII.kerület, kiválóan megközelíthető helyen
Megye:
Budapest
Feladat:
Vállalati ügyfelek hívása kintlévőségükkel kapcsolatban, az ehhez tartozó
adminisztráció elvégzése
Fizetés:
Bruttó 535 Ft/ óra
Munkaidő:
Hétköznaponként 8-16 óra között, heti 3-5 nap vállalása heti min. 24 órával
Feltételek:
18 év betöltése, nappali tagozatos jogviszony, korábbi telefonos tapasztalat feltétel.
Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a munkát min. fél évig el tudják vállalni. Fontos az átlagon felüli
kommunikáció. Azonnali kezdés!
Jelentkezés:
Dudics Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu e-mail címen
lehet korábbi telefonos tapasztalataid részletezésével!Az üzenet tárgya:IKINTL0913

PROJEKT ASSZISZTENS
Munka típusa: Szakmai program
Munkavégzés helye:
Budapest
Megye:
Budapest
Feladat:
Üzleti tanácsadás nyújtása KKV cégeknek, üzleti terv készítése, pályázatírás cégek
részére, dokumentációs folyamat nyomon követése
Fizetés:
Tárgyalás alatt
Munkaidő:
heti 30-40 órában
Feltételek:
Utolsó éves, gazdasági tanulmányokat folytató motivált, stratégiai gondolkodású
diákok jelentkezését várjuk.
Egyéb infó:
Önéletrajzod és motivációs leveled küldd a szakmaiprogram@eudiakok.hu email
címre.
JOGI ASSZISZTENS
Munka típusa: Szakmai program
Munkavégzés helye:
Budapest
Megye:
Budapest
Feladat:
Ügyvédi iroda munkájának támogatása, asszisztencia feladatainak ellátása.
Fizetés:
Tárgyalás alatt
Munkaidő:
30-40 óra/hét
Feltételek:
Végzős, aktív nappalis hallgatók jelentkezését várjuk. Önálló, pontos, precíz
munkavégzés feltétel.
Egyéb infó:
Jelentkezni fénykéápes önéletrajz és motivációs levél küldésével leheta
szakmaiprogram@eudiakok.hu email címen.
DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ
Munka típusa: Szakmai program
Munkavégzés helye:
Agglomerációban
Megye:
Pest
Feladat:
Kertfelmérés, kert-, park-gondozás.
Fizetés:
Tárgyalás alatt
Munkaidő:
heti 16 órában
Feltételek:
Kertmérnök szakon folytatott tanulmányok. Aktív nappalis jogviszony.
Egyéb infó:
Fényképes önéletrajzod és motivációs leveled küldd a szakmaiprogram@eudiakok.hu
email címre.
CASTING NAPOK - NÉMETORSZÁGI DIZÁJNÉTTERMEK - FELSZOLGÁLÓ, PULTOS, SZAKÁCS
Munka típusa: Gyorsétterem, vendéglátás, Nemzetközi munkalehetőségek
Munkavégzés helye:
Több, mint 10 németországi nagyvárosban van lehetőség munkát vállalni (pl.
München, Kempten, Augsburg, Hannover, Frankfurt, Regensburg)
Megye:
Külföld
Feladat:
Olasz dizájnétterem farkaséhes vendégeinek kiszolgálása, étvágyigényének
kielégítése. Szeretnél az lenni, aki elkészíti számukra a legfenségesebb étkeket, vagy inkább a
szomjúságukat oltanád egy hatalmas bárpult mögött, netán a finomabbnál finomabb ételek
szervírozásáért lennél felelős?
Fizetés:
Bruttó 7,5-9,25 EUR/óra + jatt (havi szinten 800-1200 EUR pozíciótól és
teljesítménytől függően)
Munkaidő:
heti 40 óra + túlóra lehetséges
Feltételek:
AKTÍV, kommunikációképes német nyelvtudás (szóbeli készségeken van a hangsúly);
vendéglátóipari tapasztalat (0,5-1 év); lendületes, energikus, stressztűrő személyiség, Humor und
Charme ;) Capito?
Egyéb infó:
Casting napokat tartunk október 9.,16.,23-án! Jelentkezz MOST a
nemetorszag@eujobs.hu-n német nyelvű, fényképes önéletrajzoddal. A tárgy legyen: Casting day +
megpályázott pozíció.
Csatolmány Letölthető csatolmány tartozik a munkához

NÉMETORSZÁG - SUSHI ÁRUSÍTÓ KIOSZKOK, SUSHI SZAKÁCS
Munka típusa: Gyorsétterem, vendéglátás, Nemzetközi munkalehetőségek
Munkavégzés helye:
München, Stuttgart
Megye:
Külföld
Feladat:
Sushi árusító kioszkok központi konyháján Sushi szakács pozíció betöltése.
Fizetés:
Bruttó 9-10 EUR/óra kezdő fizetés
Munkaidő:
heti 40 óra + túlóra lehetséges, 2 műszakos munkarend
Feltételek:
Kommunikációképes, aktív német nyelvtudás! (teszteljük); 2-5 év szakmai tapasztalat;
Előny: Sushi és/vagy Távol-keleti ételek készítésében való jártasság; Fiatalos, dinamikus, lendületes
személyiség; Flexibilitás, stressztűrőképesség; Pontos, precíz munkavégzés; Szervező-,
vezetőkészség (rövid időtávon belül műszakvezető pozíció, kisebb csapat irányítása); Előny: korábbi
vendéglátóipari csoportvezető/műszakvezető tapasztalat
Egyéb infó:
Kedvet kaptál? Vár Rád a Sushi bámulatos Világa Németországban! Jelentkezz a
nemetorszag@eujobs.hu e-mail címen! Várjuk fényképes, német nyelvű önéletrajzod Word
formátumban. A tárgy legyen Sushi Szakács.
Csatolmány Letölthető csatolmány tartozik a munkához
NÉMETORSZÁG - SUSHI ÁRUSÍTÓ KIOSZKOK, KISZOLGÁLÓ ÉS KONYHAI KISEGÍTŐ
Munka típusa: Gyorsétterem, vendéglátás, Nemzetközi munkalehetőségek
Munkavégzés helye:
Münchenben vagy Stuttgartban, sushi árusító kioszkokban.
Megye:
Külföld
Feladat:
2 pozícióban lehetséges a munkavállalás: KISZOLGÁLÓ SZEMÉLYZET / KONYHAI
KISEGÍTŐ
Fizetés:
Bruttó 8 EUR/óra kezdő bér (ebből a szállás költsége 250-350 EUR/hó, melyet a
fizetésből vonnak le)
Munkaidő:
Heti 40 óra munkavégzés (túlóra lehetséges!), két műszakos munkarend ( 1 ÉVES
IDŐTARTAMRA).
Feltételek:
0-1 év közötti vendéglátóipari tapasztalat; kommunikációképes német; fiatalos,
dinamikus, lendületes személyiség; barátságos, udvarias, vevőorientált attitűd; flexibilitás,
stressztűrőképesség; DIÁKSTÁTUSZ NEM FELTÉTEL!
Egyéb infó:
Jelentkezni a nemetorszag@eujobs.hu címen lehet, fényképes német/angol nyelvű
önéletrajzzal. A tárgy legyen: Sushi Kiszolgáló/ Sushi Konyhai kisegítő
Csatolmány Letölthető csatolmány tartozik a munkához
TELESALESES MUNKA KIEMELKEDŐ FIZETÉSSEL
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
XI. kerület Móricz Zsigmond körtértől tömegközlekedéssel 10 perc.
Megye:
Budapest
Feladat:
Telemarketing, tananyag sorozatok értékesítése.
Fizetés:
Bruttó 535 Ft/óra + BÓNUSZ (50-100 ezer között teljesítménytől függően átlagosan!!!
)
Munkaidő:
Hétfőtől péntekig, 15:00-19:00-ig. Azonnali kezdéssel, HOSSZÚ TÁVON!
Feltételek:
Nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszony, 18. életév betöltése.
TELEMARKETINGES TAPASZTALAT SZÜKSÉGES!! Heti minimum 4-5 napot kell tudni vállalni,
minimum fél éven keresztül!
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a mark.halmosi@eudiakok.hu email
címen. Leveled tárgya TELEMARKETING legyen. Csak akkor jelentkezz, ha az összes feltételnek
megfelelsz!

MENEDZSER ASSZISZTENS
Munka típusa: Szakmai program
Munkavégzés helye:
Budapest

Megye:
Budapest
Feladat:
Sales, kommunikációs feladatok (ügyfelekkel való kapcsolattartás. Business riportok,
ajánlatok, prezentációk készítése.
Fizetés:
tárgyalás alatt
Munkaidő:
heti 15-20 óra
Feltételek:
Utolsó éves aktív nappalis diákok jelentkezését várjuk, akik jó kommunikációs
készséggel rendelkeznek. Kommunikáció képes angol nyelvtudás, felhasználói szintű számítógépes
ismeretek, Power Point kiváló ismerete, adminisztrációs tapasztalat feltétel. Előnyt jelent: prezi.com
ismerete, pénzügyi szakirányon folytatott tanulmány.
Egyéb infó:
Jelentkezni a szakmaiprogram@eudiakok.hu email címen lehet önéletrajz és
motivációs levél küldésével.
NORVÉG NYELVŰ XI. KERÜLETI ADMINISZTRÁCIÓS MUNKA
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat
Munkavégzés helye:
XI. kerületi Telekommunikációs Szolgáltató cégnél
Megye:
Budapest
Feladat:
Beérkező hívások és e-mailek fogadása norvég nyelven. Ügyfelek problémáinak
megoldása, a beérkező ügyek pontos regisztrálása számítógépes rendszerben, pénzügyi
adminisztráció vezetése.
Fizetés:
Bruttó: 1120 Ft/óra
Munkaidő:
Minél hamarabbi kezdéssel. Hosszú távon, minimum 2 hónap, heti 20 órában.
Hétköznapokon: H-P 08:00-18:00 óra között.
Feltételek:
18. életév betöltése, aktív nappalis hallgató jogviszony, előny ha már Eudiákok tag
vagy. Azon diákok jelentkezését várjuk akikre jellemzőek az alábbiak: jó kommunikációs készség,
önálló munkavégzés, megbízhatóság, pontosság, precizitás. Felhasználói szintű PC tudás. Angol
vagy magyar társalgási szintű nyelvtudás és ANYANYELVI NORVÉG NYELVTUDÁS.
Jelentkezés:
Ács Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsa.acs@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni lehet: zsuzsa.acs@eudiakok.hu email címen fényképes önéletrajz
küldésével. Jelentkezésedbe írd bele mikortól tudnád vállalni a munkát, és milyen napokon, tüntesd fel
eddigi tapasztalataidat és nyelvtudásadat. Amennyiben nem a leírtaknak megfelelően jelentkezel nem
áll módunkban elfogadni azt. Jelentkezésed tárgya legyen: NORVÉG

SOS LELTÁR XI. KERÜLETBEN
Munka típusa: S.O.S. - Azonnal kezdhető munkák
Munkavégzés helye:
Budapest XI. kerülete
Megye:
Budapest
Feladat:
Leltározás
Fizetés:
Bruttó: 603 Ft/óra
Munkaidő:
Egész napos munka 8:00-17:00 óra között. Elvárt 5 munkanap vállalása október 17-ig
bezárólag.
Feltételek:
18. életév betöltése, aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Monotonitás tűrés,
jó számolási készség elvárás.
Jelentkezés:
Udvardy Krisztina munkatársunknál. krisztina.udvardy@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni önéletrajz küldésével a krisztina.udvardy@eudiakok.hu címen lehet,
jelentkezésedben tüntesd fel, hogy mely napokon tudnád elvégezni a munkát. Azonnali munkavégzést
vállalók előnyt élveznek!

BURGER KING KISZOLGÁLÓ SZEMÉLYZET - NÉMETORSZÁG
Munka típusa: Gyorsétterem, vendéglátás, Nemzetközi munkalehetőségek
Munkavégzés helye:
Frankfurt am Main
Megye:
Külföld

Feladat:
Speisen präsentieren, verkaufte Speisen nachfüllen, Speisen auf Teller füllen, kleine
Speisen zubereiten, eventuell Teller abräumen, kundenfreundliches und kundenorientiertes Denken
sind absolute Voraussetzung
Fizetés:
7,10 € brutto /Stunde plus tarifliche Zulagen. Nachtschichtzuschläge, Wäschegeld
(Reinigung T-Shirt und Schürze) Verpfelgung zu Personalpreis 2,10 EUR
Munkaidő:
3-Schicht-System; 40 Stunden/Woche
Feltételek:
Sehr gute Deutschkenntnisse; Zahlenverständnis, Kassen- bzw. EDV-Kenntnisse
wünschenswert; Grundkenntnisse der Gastronomie/Systemgastronomie wünschenswert
Egyéb infó:
Unbefristete Tätigkeit. Unterkunft: im ersten Monat in einem Hotel (120 EUR), danach
Unterstützung durch die Firma. Melde Dich jetzt mit deinem deutschen Lebenslauf:
nemetorszag@eujobs.hu
Csatolmány Letölthető csatolmány tartozik a munkához
TOBORZÁS GYORSÉTTERMI MUNKÁRA
[Munka típusa: Gyorsétterem, vendéglátás
Munkavégzés helye:
Budapest különböző kerületeiben, bevásárlóközpontokban. Ezen kívül
Budapest környéke pl. Vecsés, Budaörs.
Megye:
Budapest
Feladat:
Rendelések felvétele; ételek-italok kiadása és csomagolása; vendégekkel való
foglalkozás; alapanyagok előkészítése további felhasználásra; munkaterület tisztán, rendben tartása.
Fizetés:
Bruttó: 535 Ft/óra (ennél magasabb is lehet).
Munkaidő:
Hétfőtől vasárnapig heti min. 20-24 órában (heti min. 3 napot vállalni kell), előre
egyeztetett heti beosztás alapján (alkamanként min. 6-8 órát kell vállalni, heti szinten 1 hétköznapi és
1 hétvégi napnak lennie kell a vállalásban!).
Feltételek:
18. életév betöltése, min. 2013. január végéig érvényes nappali tagozatos hallgatói
jogviszony, min. 5 hónapra el kell vállalni a munkát. Munkakezdés előtt személyes elbeszélgetésen
kell részt venni.
Jelentkezés:
Pallagi Balázs munkatársunknál. balazs.pallagi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni önéletrajz küldésével és számodra megfelelő helyszín(ek) megadásával a
balazs.pallagi@eudiakok.hu e-mail címen lehet.

DRÁGA A FODRÁSZ? FESTESS INGYEN!
Munka típusa: Egyéb munkák
Munkavégzés helye:
Budapesti fodrászatokban
Megye:
Budapest
Feladat:
Elismert mesterfodrász akadémiájára keresünk hajmodelleket. A hajmodelleknek az
első találkozáskor a mesterfodrász ad tanácsokat, hajszín, hajforma kapcsán. Aki bevállal egy új
frizurát, azt megszervezik az éppen aktuális időpontra, amikor a mesterfodrász elkészíti a hajat, illetve
a tanulók /begyakorolják/ az éppen aktuális műveletet.
Fizetés:
Munkaidő:
kb egy óra 10.09 - Kedd, 12:00; 13:00; 14:00; 15:00
Feltételek:
FEKETE HAJ sajnos kizárva a festés miatt. Ápolt haj.
Jelentkezés:
Keresztes Balázs munkatársunknál. balazs.keresztes@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu email címen lehet profilkép (olyan kép,
amin kiengedve, jól látszik a haj)és telefonszám küldésével. Kérlek írd meg, melyik időpont felel meg
neked!Tárgy legyen: BAHR_FESTÉS1/020!

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZBAN (FIUKNAK/LÁNYOKNAK
EGYARÁNT)
Munka típusa: Könnyű fizikai munkák (Szórólapozás, Címkézés, Egyéb)
Munkavégzés helye:
Budaörsi, Soroksári vagy Pécsi Lakberendezési áruház
Megye:
Pest

Feladat:
Szórólapozás, könnyű fizikai munka, árufeltöltés, vevők kiszolgálása/útbaigazítása,
raktári kisegítés.
Fizetés:
Bruttó: 575 Ft/óra
Munkaidő:
Azonnal kezdhető! Hétfőtől - Vasárnapig 10-19ig, megrendelés szerint
Feltételek:
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony, 18. életév betöltése. Előny ha már Eudiákok
tag vagy. Csak azok jelentkezését várjuk akik terhelhetőek és hétköznapi napokat is tudnak vállalni a
hétvége mellett, továbbá megbízható, pontos, precíz, önálló munkavégzésre alkalmas, mosolygós,
kulturált megjelenésű.
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a mark.halmosi@eudiakok.hu e-mail címen fényképes önéletrajz
küldésével lehet. A levélben kérlek tüntesd fel, hogy mely napokon érsz rá. Leveled tárgya legyen:
BUDAÖRSI,SOROKSÁRI VAGY PÉCSI MUNKA LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZBAN (attól függően,
hogy hol szeretnél dolgozni). Hiányos jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!

TELEFONINFORMÁCIÓ & TELEMARKETING ZUGLÓBAN
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Budapest XIV. kerület.
Megye:
Budapest
Feladat:
Meglévő céges adatbázis alapján kell jogi és gazdasági témakörökkel kapcsolatos
szakkönyveket és folyóiratokat értékesíteni.
Fizetés:
Bruttó: 600Ft/óra + jutalék.
Munkaidő:
Rugalmas beosztás, napi 6-8 órában. Hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra között,
pénteken 9:00-13:00 óra között. Minél hamarabbi kezdéssel.
Feltételek:
18. életévet betöltött diákok jelentkezését várjuk. Fontos az értékesítési szemlélet,
együttműködési készség, türelem, kitartás, magabiztosság, problémamegoldó személyiség, stressztűrő képesség, precíz, pontos, önálló munkavégzésre képes diákok önéletrajzát várjuk. Előnyt jelent a
telefonos értékesítésben szerzett jártasság, minél több munkanap vállalása egy héten, és hosszabb
távon való tervezés (minimum fél év). Egyszeri, öt órás betanítás van.
Jelentkezés:
Ács Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsa.acs@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a zsuzsa.acs@eudiakok.hu e-mail címen lehet önéletrajz küldésével!
JELENTKEZÉSED TÁRGYA LEGYEN: TELEMARKETING ZUGLÓBAN. Jelentkezésedbe írd bele,
mikor tudnál kezdeni, és mely napokon tudnál dolgozni! Amennyiben nem a leírtaknak megfelelően
jelentkezel, akkor azt nem tudjuk elfogadni. Kiválasztás: önéletrajz alapján telefonos, majd azt
követően személyes interjún való részvétel kötelező.

KASSZÁZÁS RUHA BOLTBAN
Munka típusa: Bolti kisegítés, Leltározás
Munkavégzés helye:
Budapest XXII. kerületi bevásárlóközpontok
Megye:
Budapest
Feladat:
Kasszázás, vásárlók kiszolgálása.
Fizetés:
Bruttó 559 Ft/óra
Munkaidő:
A boltok nyitvatartási ideje alatt, 4-6-8 órában.
Feltételek:
18. életévét betöltött, aktív, nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkező diákok
jelentkezését várjuk. Kedves, ügyfélközpontú hozzáállás feltétel!
Jelentkezés:
Ács Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsa.acs@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a zsuzsa.acs@eudiakok.hu email címen lehet.
Kasszás tapasztalat előny! Jelentkezésedben tüntesd fel, tapasztalataidat. Tárgy legyen: KASSZA22!

NÉMET NYELVŰ OTTHONRÓL VÉGEZHETŐ ADMINISZTRÁCIÓS MUNKA
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat
Munkavégzés helye:
Otthonról végezhető munka
Megye:
Budapest

Feladat:
Német nyelvű dokumentumokat kell rögzíteni internetes felületen.
Fizetés:
Bruttó 70Ft/db
Munkaidő:
Rugalmasan a hét minden napján heti minimum 20 órában
Feltételek:
18.életév betöltése, aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Felsőfokú német
nyelvtudás, Office termékcsalád ismeret. Pontos, precíz és szorgalmas diákok jelentkezését várjuk,
akik hosszútávon, minimum fél évig tudják vállalni a munkát!
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a mark.halmosi@eudiakok.hu e-mail címen fényképes NÉMET NYELVŰ
önéletrajz küldésével lehet. A levélbe kérlek tüntesd fel német nyelvtudásod szintjét. A levél tárgya
legyen:WL_Német. Kérlek csak akkor jelentkezz ha minden feltételnek megfelelsz. Hiányosan
elküldött jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

ELŐTOBORZÁS: KASSZÁZÁS RUHAÜZLETBEN SZEPTEMBERTŐL- JANUÁRIG!
Munka típusa: Bolti kisegítés, Leltározás
Munkavégzés helye:
Budapest,Budaörs, Debrecen, Dunakeszi, Eger, Érd, Győr, Kecskemét,
Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Soroksár, Siófok; Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, VecsésFerihegy, Veszprém bevásárlóközpontjainak ruhaüzleteiben.
Megye:
Országos
Feladat:
Ruhaüzletben kasszázás, vevők útbaigazítása, általános bolti kisegítés.
Fizetés:
Minimum bruttó 559 Ft/óra
Munkaidő:
Változó munkaidő: hétköznap, hétvégén 4, 6, 8 órában. Változó üzletekben. Az üzlet
jelöli ki az időpontot.
Feltételek:
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony, 18. életév betöltése. Megbízható, mosolygós,
csinos, dekoratív megjelenésű diákok jelentkezését várjuk. Kasszás tapasztalat szükséges!
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Ez a hirdetés ELŐTOBORZÁS, azaz nem fix munka! A megrendelés ad-hoc jelleggel
történik az üzlettől, így azonnal nem biztos hogy fel fogunk keresni!! Jelentkezni a
mark.halmosi@eudiakok.hu e-mail címen önéletrajz, és egész alakos kép küldésével lehet.
Jelentkezésedben írd meg,hogy EuDiákok tag vagy-e már és a várost, ahol dolgoznál. A
jelentkezésben írd meg, hogy MELY NAPOKON TUDSZ DOLGOZNI ÉS MIKOR TUDNÁD KEZDENI
A MUNKÁT! Amennyiben nem a leírásnak megfelelően jelentkezel, nem áll módunkban elfogadni a
jelentkezésed! Tárgy legyen:KASSZÁZÁS(VÁROSOD)A ŐSZI HÓNAPOKBAN

KASSZÁZÁS RUHÁZATI BOLTBAN FERIHEGYEN
Munka típusa: Bolti kisegítés, Leltározás
Munkavégzés helye:
Ferihegyi Pláza
Megye:
Budapest
Feladat:
Kasszázás, vásárlók kiszolgálása.
Fizetés:
Bruttó 559 Ft/óra
Munkaidő:
A boltok nyitvatartási ideje alatt, 4-6-8 órában.
Feltételek:
18. életévét betöltött, aktív, nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkező diákok
jelentkezését várjuk. Kedves, ügyfélközpontú hozzáállás feltétel!
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a mark.halmosi@eudiakok.hu email címen lehet.
Kasszás tapasztalat előny! Jelentkezésedben tüntesd fel, tapasztalataidat. Tárgy legyen: KASSZA
FERIHEGY!

ELŐTOBORZÁS: BOLTI KISEGÍTÉS ISKOLAIDŐBEN SZEPTEMBERTŐL- JANUÁRIG!
Munka típusa: Bolti kisegítés, Leltározás
Munkavégzés helye:
Budapest,Budaörs, Debrecen, Dunakeszi, Eger, Érd, Győr, Kecskemét,
Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Soroksár, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, VecsésFerihegy, Veszprém bevásárlóközpontjainak ruhaüzleteiben.

Megye:
Országos
Feladat:
Ruhák hajtogatása, vállfázás, csipogózás, próbafülkézés. Kedves, udvarias
kommunikáció a vásárlókkal. Leértékelés kapcsán címkézés, matricázás.
Fizetés:
Nappal 06:00-22:00 között = Bruttó: 535 Ft/óra, Éjjel: 22:00-06:00 között = Bruttó: 600
Ft/óra.
Munkaidő:
Változó munkaidő: hétköznap, hétvégén 4, 6, 8 órában. Változó üzletekben. Az üzlet
jelöli ki az időpontot. Esetenként éjszaka!
Feltételek:
Nappali tagozatos hallgatói jogviszony, 18. életév betöltése. Megbízható, mosolygós,
csinos, dekoratív megjelenésű diákok jelentkezését várjuk.
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Ez a hirdetés ELŐTOBORZÁS, azaz nem fix munka! A megrendelés ad-hoc jelleggel
történik az üzlettől, így azonnal nem biztos hogy fel fogunk keresni!! Jelentkezni a
mark.halmosi@eudiakok.hu e-mail címen önéletrajz, és egész alakos kép küldésével lehet.
Jelentkezésedben írd meg,hogy EuDiákok tag vagy-e már, telefonos elérhetőségedet tüntesd fel,
valamint a várost, ahol dolgoznál. A jelentkezésben írd meg, hogy MELY NAPOKON TUDSZ
DOLGOZNI ÉS MIKOR TUDNÁD KEZDENI A MUNKÁT! Amennyiben nem a leírásnak megfelelően
jelentkezel, nem áll módunkban elfogadni a jelentkezésed! Tárgy legyen:BOLTI
KISEGÍTÉS(VÁROSOD)ŐSZI HÓNAPOKBAN

PROMÓCIÓS HOST/HOSTESS
Munka típusa: Host/Hostess, Rendezvényi kisegítés
Munkavégzés helye:
Különböző vidéki városokban, Budapesten nem!
Megye:
Országos
Feladat:
Vásárlók megfelelő tájékoztatása, kijelölt termékek forgalmának növelése,
prospektusok és brosúrák átadása, adminisztrációs kötelezettségek.
Fizetés:
Bruttó 800-1000 Ft/óra (esetenként ezen felül teljesítményarányos bónusz!)
Munkaidő:
Projektenként változó, általában napi 7-9 óra munkavégzés.
Feltételek:
NAPPALI és AKTÍV tagozatos hallgatói jogviszony, kiváló kommunikációs képesség,
meggyőző készség, határozott és magabiztos kiállás, precizitás, pontosság. Érvényes EÜ kiskönyv
előnyt jelent!
Jelentkezés:
Halmosi Márk munkatársunknál. mark.halmosi@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével tudsz a mark.halmosi@eudiakok.hu
címen, leveled tárgy legyen: Diákmunka.

NYÍREGYHÁZÁN TELEFONOS MUNKATÁRS
Munka típusa: Telefonos munkák, Call center
Munkavégzés helye:
Nyíregyháza
Megye:
Budapest
Feladat:
Call centerben telefonos értékesítő operátori munkakör betöltése. Kimenő hívások
indítása, adott termék/szolgáltatás értékesítése az ügyfélnek (pl:hírlap értékesítés, időpont egyeztetés,
piackutatás), a termékkel kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása, ezek dokumentálása.
Fizetés:
Bruttó: 535 Ft/óra + jutalék
Munkaidő:
Hétköznaponként két műszakban: délelőtt 9-16-ig és délután 16-21-ig. Egy héten
azonos műszakok vállalásával.
Feltételek:
18. életévét betöltött nappali aktív jogviszonnyal rendelkező, ambíciózus, lelkes,
kommunikatív, hosszútávon gondolkodó diákok jelentkezését várjuk, akik min. heti 3 napot tudnak
vállalni azonos műszakban. Értékesítési területen szerzett korábbi tapasztalat előny, de nem feltétel,
min. felhasználói szintű számítógépes ismeret kötelező!
Jelentkezés:
Stampf Georgina munkatársunknál. georgina.stampf@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal,a vállalt napokkal/műszakokkal és esetlegeses
korábbi tapasztalat feltüntetésével a georgina.stampf@eudiakok.hu e-mail címen lehet. Az üzenet
tárgya:NYÍREGYHÁZA-TELOP

LÉGY TE IS WWF-es TOBORZÓ
Munka típusa: Támogató toborzói munkák
Munkavégzés helye:
Pécs és Budapest forgalmasabb, látogatottabb csomópontjain, köztereken.
Megye:
Országos
Feladat:
Az utca embereinek megszólítása, a WWF szervezetének bemutatása. Hazai és
nemzetközi tevékenységeinek, céljainak ismertetése. Adományozó lapok gyűjtése a ma emberétől.
Fizetés:
Bruttó: 535 Ft/óra + jutalék (a felajánlás összegétől függően 300-2200 Ft/kitöltött
adatlap).
Munkaidő:
Hétköznapokon 10:00 és 16:30 óra között rugalmasan, heti minimum 3 nap, akár napi
min. 2 óra vállalásával is.!
Feltételek:
18. életévét betöltött, nappali aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok
jelentkezését várjuk, akik szívesen dolgoznának a környezetükért heti min 2 alkalommal(akár heti 5x
is). Talpraesett, könnyen kapcsolatot teremtő és beszédes diákok vagy? Jelentkezz! A szervezetről te
is tudsz tájékozódni előzetesen a www.wwf.hu oldalon.Oktatás és kiválasztás minden héten!
Jelentkezés:
Dudics Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezésedet a zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu email címre tudod elküldeni
elérhetőségeid és fényképes önéletrajzod kíséretében. Jelentkezésedben fejtsd ki röviden
motiváltságod. AZ ÜZENET TÁRGYA LEGYEN:WWF2012

BACK OFFICE MUNKATÁRS NEMZETKÖZI ÜZLETÁGBAN - AZONNALI KEZDÉSSEL
Munka típusa: Irodai adminisztráció, Recepció, Ügyfélszolgálat
Munkavégzés helye:
Budapest, V. kerület, EU-DiákOK Iroda
Megye:
Budapest
Feladat:
Úgy gondolod, hogy kreatív, nyitott személy vagy, aki rendelkezik azzal a
képességgel, hogy egy dinamikus közegben, egyszerre több feladat elvégzéséért legyen felelős? Ha
a válaszod igen, akkor olvass tovább: Főbb feladatok: Toborzással kapcsolatos előkészítő feladatok
elvégzése; A nemzetközi - toborzó és értékesítő - üzletág adminisztrációjának támogatása. Minden
projektfolyamatba bepillantást nyerhetsz, megismerheted önmagad és határaidat is, valamint a
nyelvtudásod is használhatod!
Fizetés:
Bruttó 650-750 Ft/óra tapasztalattól függően
Munkaidő:
Szerda egész nap, csütörtök de., péntek de.
Feltételek:
Aktív, nappali tagozatos diákstátusz; Kommunikációképes német nyelvtudás (min.
B2); Aktív angol nyelvtudás (min. B2); Heti 15-20 óra rugalmas keretben történő vállalása; Valódi
kommunikációs érzék. Ami ELŐNYNEK számít: Nemzetközi közegben szerzett bármilyen tapasztalat;
Jó adminisztrációs készség; Csapatszellem; Felelősségteljes munkavégzés; Munkatapasztalat
szerzés, mint legfontosabb célkitűzés; Toborzásban meglévő jártasság.
Jelentkezés:
Sümeghy Lilla munkatársunknál. lilla.sumeghy@eujobs.hu
Egyéb infó:
Kezdés: AZONNAL Jelentkezés: Német nyelven megírt fényképes önéletrajzzal:
lilla.sumeghy@eujobs.hu email címen. Tárgy: nemzetközi diák

KÓSTOLTASS
Munka típusa: Host/Hostess, Rendezvényi kisegítés
Munkavégzés helye:
Országosan. Jelentkezésedben jelöld meg az összes várost, ahol vállalni
tudnád.
Megye:
Országos
Feladat:
Áruház saját márkás termékei kínálása vásárlóknak.
Fizetés:
Bruttó 540 Ft/óra
Munkaidő:
Pénteken délután és szombaton délelőttönként, általában 6 -8órában
Feltételek:
18. betöltött életév, nappali aktív tagozatos hallgatói jogviszony. Érvényes
egészségügyi kis-könyv megléte feltétel! Jelentkezésedben az emailbe írd bele hogy melyik
városokban tudnád vállalni a munkát. Nem csak a fent megadott helyszínek vannak, tehát nyugodtan
írd bele az összes várost, ami megfelelő lenne neked. Fiúk is bátran jelentkezzenek!
Jelentkezés:
Dudics Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu

Egyéb infó:
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, egy egész alakos fényképpel e-mailben a
zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu e-mail címen. Írd meg, hogy rendelkezel e- érvényes egészségügyi
kis-könyvvel! A hiányosan elküldött jelentkezést nem áll módunkban figyelembe venni! A leveledben
kérlek jelöld meg a vállalt város s/városok nevét. Jelentkezésed tárgya legyen STOREKOSTOL.
Visszajelzést a jelentkezésről nem áll módunkban küldeni, ha az általad megadott városban bármikor
lesz kóstoltatás, azonnal felvesszük Veled a kapcsolatot!

MELÍROZTASS NÁLUNK INGYEN!
Munka típusa: Egyéb munkák
Munkavégzés helye:
Budapesti fodrász szalonokban
Megye:
Budapest
Feladat:
Elismert mesterfodrász akadémiájára keresünk hajmodelleket. A hajmodelleknek az
első találkozáskor a mesterfodrász ad tanácsokat, hajszín, hajforma kapcsán. Aki bevállal egy új
frizurát, azt megszervezik az éppen aktuális időpontra, amikor a mesterfodrász elkészíti a hajat, illetve
a tanulók /begyakorolják/ az éppen aktuális műveletet.
Fizetés:
Munkaidő:
(kb egy óra) 10.01. 15:30 10.02. 15:30, 16:30
Feltételek:
FEKETE HAJ sajnos kizárva a festés miatt. Ápolt haj.
Jelentkezés:
Keresztes Balázs munkatársunknál. balazs.keresztes@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu email címen lehet profilkép (olyan kép,
amin kiengedve, jól látszik a haj)és telefonszám küldésével. Kérlek írd meg, melyik időpont felel meg
neked!Tárgy legyen: BAHR_MELÍR1/020!

ADJ EGY ESÉLYT A GYEREKEKNEK...
Munka típusa: Támogató toborzói munkák
Munkavégzés helye:
Budapest forgalmasabb, látogatottabb helyszínein: bevásárló központokban,
plázákban, köztereken és egyéb, az Unicef által szervezett toborzási helyszínen.
Megye:
Budapest
Feladat:
Az UNICEF a világ vezető, gyermekekkel foglalkozó szervezete. Világszerte
elkötelezetten dolgoznak toborzói a gyermekjogok védelméért. Ha te is szeretnél tagja lenni a
csapatnak, aktívan tenni a gyermekekért és adománygyűjtéssel segíteni rajtuk, akkor jelentkezz.
Fizetés:
Bruttó 595 Ft/óra + jutalék (teljesítménytől függő)
Munkaidő:
Minden hétköznap 12:00-20:00-ig két műszakban (heti 2 alkalmat vállalni kell)
Feltételek:
18. életévét betöltött, nappali aktív tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező
diákok jelentkezését várjuk, akik éreznek magukban elhivatottságot egy nemes ügyben való aktív
közreműködésre. Fontos a megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, a határozott,
magabiztos fellépés, stressztűrés és a munkában való aktív részvétel.
Jelentkezés:
Udvardy Krisztina munkatársunknál. krisztina.udvardy@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezésedet az krisztina.udvardy@eudiakok.hu email címre tudod elküldeni
elérhetőségeid és fényképes önéletrajzod kíséretében. Jelentkezésed tárgya legyen:
ADJESELYTUNICEF
18 ÉVEN FELÜLIEKNEK HOSSZÚ TÁVÚ XIII.KERÜLETI TELEFONOS MUNKA
Munkavégzés helye:
XIII.kerület, Árpád-hidi metróállomástól kb. 5 perc séta
Feladat:
kimenő hívások kezdeményezése (néha bejövő hívások fogadása) és az ehhez
kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása (nem értékesítés a feladat!)
Fizetés:
br. 535 Ft/ó
Munkaidő:
hétköznapokon (H-Pig) min. heti 3 alkalommal, napi 8 órában, reggel 8 órási
munkakezdéssel
Feltételek:
18. életév betöltése, korábban szerzett telefonos munkatapasztalat (kimenő hívások
indítása!)hosszú távon való gondolkodás (min. 2013 jan.végéig vállalni kell a munkát), heti min. 3 nap
vállalása (H-P-ig terjedő időszakban), kiváló kommunikációs készség, felhasználói szintű
számítógépes ismeret, megbízhatóság, pontos, gyors munkavégzés, azonnali munkakezdés,
meglévő, aktív nappali tagozatos tanulói jogviszony

Jelentkezés:
Dudics Zsuzsa munkatársunknál. zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu
Egyéb infó:
jelentkezni önéletrajz küldésével lehet Zsuzsánál (ebben tüntesd fel, hogy milyen
korábbi telefonos munkatapasztalatod van) a zsuzsanna.dudics@eudiakok.hu címen
XI. KERÜLETI WEBDESIGNER
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák
Munkavégzés helye:
Budapest, XI. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Fejlesztési specifikáció alapján történő programfejlesztés, a fejlesztésekhez
kapcsolódó technikai dokumentációk elkészítése, a több fejlesztőt érintő fejlesztések, projektek
kapcsán a fejlesztésben, projektben való részvétel. Külső fejlesztőkkel való kapcsolattartás,
fejlesztések minőségbiztosítása, átvétele. Az egységes programozáshoz szükséges elvek
meghatározása, ezen elvek betartatása.
Fizetés:
BRUTTÓ 955 FT/ÓRA
Munkaidő:
Rugalmas. A munka projektalapú, így a munkaidőt azokhoz kell igazítani.
Feltételek:
18. betöltött életév, nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Informatikai (informatikus,
villamosmérnök) felsőfokú végzettség informatikai (informatikus, villamosmérnök) felsőfokú
tanulmányok folytatása. Minél több ismeret az alábbiakból: .NET, ASP.NET, HTML, CSS, LINQ, WCF,
Javascript, ezen belül JQuery, Design Patterns, objektum orientál programozás, SQL.
Jelentkezés:
Keresztes Balázs munkatársunknál. balazs.keresztes@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu email címen lehet fényképes önéletrajz
és referenciamunkák küldésével. Tárgy legyen: PT_WEBDESIGN!

XI. KERÜLETI RENDSZERSZERVEZŐ
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák
Munkavégzés helye:
Budapest, XI. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Vezetői és üzleti elvárások alapján megfogalmazza az informatikai igényeket (Részt
vesz az egyes projektek szakmai, informatikai irányításában, megvalósítási elemzéseket,
specifikációkat, rendszertervet készít és ellenőriz, segít új szoftver megoldások és technológiák
kiválasztásában, piackutatást, előszűrést, pályázati anyagok értékelését végzi). Kiválasztás után segít
a kivitelezésben, tervezésben, kialakításban, tesztelésben. Kapcsolatot tart az üzleti terület és az
informatikai üzemeltetés munkatársaival. Kapcsolatot tart az informatikai beszállítókkal.Közreműködik
a projekt folyamatok tervezésében, kivitelezésében.
Fizetés:
BRUTTÓ 1280 FT/ÓRA
Munkaidő:
Rugalmas. A munka projektalapú, így a munkaidőt azokhoz kell igazítani.
Feltételek:
18. betöltött életév, nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Informatikai (informatikus,
villamosmérnök) felsőfokú végzettség informatikai (informatikus, villamosmérnök) felsőfokú
tanulmányok folytatása.
Jelentkezés:
Keresztes Balázs munkatársunknál. balazs.keresztes@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu email címen lehet fényképes önéletrajz
küldésével. Tárgy legyen: PT_SYSTEM!
XI. KERÜLETI JÁTÉKFEJLESZTŐ
Munkavégzés helye:
Budapest, XI. kerület
Feladat:
Legmagasabb sztenderdeknek megfelelő játékok teljes fejlesztési folyamatában való
részvétel. Multiplatform játékok kreatív tervezésétől a tesztelés fázisáig változatos, izgalmas
feladatokban való részvétel.
Fizetés:
BRUTTÓ 1190 FT/ÓRA
Munkaidő:
Rugalmas. A munka projektalapú, így a munkaidőt azokhoz kell igazítani.
Feltételek:
18. betöltött életév, nappali tagozatos hallgatói jogviszony. Informatikai (informatikus,
villamosmérnök) felsőfokú végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok. Játékfejlesztői vagy
programozói tudás. Referenciamunkával kell rendelkezni.
Egyéb infó:
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu email címen lehet fényképes önéletrajz
küldésével. Tárgy legyen: PT_GAME!

XI. KERÜLETI SZOFVERTESZTELŐ
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák
Munkavégzés helye:
Budapest, XI. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Teszttervek, tesztforgatókönyvek, tesztesetek készítése. Tesztek végrehajtása és az
eredmények dokumentálása. Felhasználói dokumentációk konzisztenciájának ellenőrzése. Megtalált
hibák rögzítése az arra használatos rendszerben. Javítások nyomon követése, együttműködés a
programozókkal és fejlesztőkkel.Bejövő hibajelentések esetén hibaelhárítás (hibaelemzés, hibajavítás,
stb.)
Fizetés:
BRUTTÓ 1050 FT/ÓRA
Munkaidő:
Rugalmas. A munka projektalapú, így a munkaidőt azokhoz kell igazítani.
Feltételek:
18. betöltött életév, nappali tagozatos hallgatói jogviszony lehetőleg informatikai
karon. Informatikai (informatikus, villamosmérnök) felsőfokú végzettség vagy folyamatban lévő
tanulmányok, tesztelői tapasztalat, hibakezelő, vagy tesztmenedzsment eszköz ismerete.
Jelentkezés:
Keresztes Balázs munkatársunknál. balazs.keresztes@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu email címen lehet fényképes önéletrajz
küldésével. Tárgy legyen: PT_TESTING!

XI. KERÜLETI JAVA FEJLESZTŐ
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák
Munkavégzés helye:
Budapest, XI. kerület
Megye:
Budapest
Feladat:
Részvétel a következő feladatokban: Portál fejlesztési projektek (tervezés, fejlesztés,
tesztelés), JAVA alapú webalkalmazások, portálok fejlesztése, Meglévő JAVA web alkalmazások
módosítása, optimalizálása és/vagy továbbfejlesztése, Komplex portálhibák reprodukálása, izolálása,
és javítása. Új technológiák folyamatos megismerése és alkalmazása
Fizetés:
BRUTTÓ 1280 FT/ÓRA
Munkaidő:
Rugalmas. A munka projektalapú, így a munkaidőt azokhoz kell igazítani.
Feltételek:
18. betöltött életév, nappali tagozatos hallgatói jogviszony lehetőleg informatikai
karon. Az alábbi nyelvek ismerete: JAVA, JSP, SQL, HTML, CSS. Jó problémamegoldó készség,
rugalmasság. Felsőfokú informatikai végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok. Korábbi
referenciamunkákkal kell rendelkezni!
Jelentkezés:
Keresztes Balázs munkatársunknál. balazs.keresztes@eudiakok.hu
Egyéb infó:
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu email címen lehet fényképes önéletrajz
küldésével és a referenciák megjelölésével. Tárgy legyen: PT_JAVA!

XI. KERÜLETI JUNIOR MOBIL PLATFORM FEJLESZTŐ
Munka típusa: Informatikai és mérnöki munkák
Munkavégzés helye:
Budapest, XI. kerület
Feladat:
Projektalapú iOS és Android alkalmazások fejlesztése.
Fizetés:
BRUTTÓ 1190 FT/ÓRA
Munkaidő:
Rugalmas. A munka projektalapú, így a munkaidőt azokhoz kell igazítani.
Feltételek:
18. betöltött életév, nappali tagozatos hallgatói jogviszony lehetőleg informatikai
karon. Standard programozási nyelvek ismerete (C, C#, Objective-C, stb.)Korábbi
referenciamunkákkal kell rendelkezni!
Jelentkezni a balazs.keresztes@eudiakok.hu email címen lehet fényképes önéletrajz küldésével és a
referenciák megjelölésével. Tárgy legyen: PT_MOBILE!

