
        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

ÁCS 

Bérezés: Nettó 2.000-2.500 Euró/hó 

Németországi munkavégzés 

Feladat: 

 Zsaluszerkezetek elkészítése, ellenőrzése 

 Fafödémek készítése, szerkezeti kiváltások kialakítása 

 Belső és külső épületrészek, pl. falak, ajtók, ajtó- és ablakkeretek, burkolatok és 

panelek szerelése, összeállítása 

Elvárások: 

 8 általános végzettség 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Előny: 

 Németországi munkatapasztalat 

Amit kínálnak: 

 Bérezés: Nettó 2.000-2.500 Euró/hó 

 Szálláslehetőség 

 Versenyképes fizetés 

 Stabil, hosszú távú munkalehetőség 

 Kulturált, jól felszerelt szállást 

 Munkavégzéshez szükséges eszközöket, munkavédelmi felszerelést 

 Szakmai kihívást jelentő feladatok 

Munkarend: Egy műszakos, nappali munkavégzés  

Munkavégzés helye: Németország, Bayern 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu


        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

ÁCS 

Feladat: 

 Zsaluszerkezetek elkészítése, ellenőrzése 

 Fafödémek készítése, szerkezeti kiváltások kialakítása 

 Belső és külső épületrészek, pl. falak, ajtók, ajtó- és ablakkeretek, burkolatok és 

panelek szerelése, összeállítása 

Elvárások: 

 8 általános végzettség 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Előny: 

 B kategóriás jogosítvány, vezetési rutin 

Amit kínálnak: 

 Bérezés: Bérigényt kérünk! 

 Versenyképes fizetés 

 Stabil, hosszú távú munkalehetőség 

 Munkavégzéshez szükséges eszközöket, munkavédelmi felszerelést 

 Szakmai kihívást jelentő feladatok 

Munkarend: Egy műszakos, nappali munkavégzés  

Munkavégzés helye: Kiskunhalas (változó) 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
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Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

DARUKEZELŐ 

Bérezés: Nettó 2.000-2.500 Euró/hó 

Németországi munkavégzés 

Feladat: 

 Alsóvezérlésű toronydaru kezelése 

Elvárások: 

 8 általános végzettség 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

 Teherkötözői ismeret 

 Nyitottság a tanulásra 

Előny: 

 Németországi munkatapasztalat 

 B kategóriás jogosítvány 

Amit kínálnak: 

 Bérezés: Nettó 2.000-2.500 Euró/hó 

 Szálláslehetőség 

 Versenyképes fizetés 

 Stabil, hosszú távú munkalehetőség 

 Kulturált, jól felszerelt szállást 

 Munkavégzéshez szükséges eszközöket, munkavédelmi felszerelést 

 Szakmai kihívást jelentő feladatok 

Munkarend: Egy műszakos, nappali munkavégzés  

Munkavégzés helye: Németország, Bayern 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
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Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

DISZPÉCSER 

Feladat: 

 Karbantartás vezető támogatása járműipari termelő berendezések operatív 

karbantartásának kidolgozásában és megvalósításában 

 A berendezések állapotának felügyelete 

 Az üzemzavar-elhárítási munkálatok elindítása, koordinálása és a folyamat korábbi 

vagy későbbi szakaszában érintett területekkel való egyeztetése 

 A vonatkozó munkamegbízások és visszajelzések összeállítása és gondozása, 

beleértve az adatok karbantartás tervezési rendszerbe való bevitelét is 

 A felterjesztési stratégia megvalósítása 

 Alkalmazási terület: Rendszer-, robot-, eljárási, alkalmazási, szállítási, hegesztési, 

emelési és irányítás-technika, busztechnológia és szabályozástechnika 

Elvárás: 

 Minimum alapfokú német nyelvtudás 

 3 műszakos műszakrend vállalása 

 Önállóság és szervezőkészség 

 Jó kommunikációs készség és csapatszellem 

 Az MS-Office megfelelő szintű ismerete 

Amit kínálnak: 

 Stabil, hosszútávú munkalehetőség 

 Modern, nemzetközi munkakörnyezet 

 Cafetéria, Versenyképes fizetés 

 Utazás/bérlettámogatás 

Munkarend: Háromműszakos munkavégzés 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
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Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

ELEKTROTECHNIKAI KARBANTARTÓ 

Feladat: 

 A járműipari ágazathoz tartozó ügyfélnél található termelő berendezések operatív 

karbantartásában való közreműködés, S7 300/400 PLC programozói feladatok 

ellátásával 

 Megelőző és javító karbantartási tevékenységek (fenntartás, ellenőrzés, 

üzemzavarelhárítás, helyreállítás) 

 Üzemzavarok és gyenge pontok okának megállapítása és feltárása 

 A fejlesztési javaslatok összegyűjtése és a folyamatos fejlesztési folyamatban való 

közreműködés és annak formálása, az átépítésekben és az berendezések 

kivitelezésében és beüzemelésében való részvétel 

 A műszaki dokumentáció gondozása, a végrehajtott munkák/intézkedések 

dokumentálása 

Elvárás: 

 Szakirányú középfokú végzettség 

 Legalább 2 év szakmai tapasztalat ipari termelő berendezések karbantartásában vagy 

rendszertelepítésében 

 A vonatkozó elfogadott műszaki szabványok és szabályok ismerete 

 Önállóság, csapatmunkára való alkalmasság, mobilitás, rugalmasság, jó 

problémamegoldó képesség 

 MS Office alkalmazások ismerete 

Előny: 

 Erősáramú végzettség (0-1 kV AC) 

 Hajtásrendszerek ismerete (frekvenciaváltók) 

 Egyéb informatikai ismeretek (Switch, Szkriptek) 

 Elektronikai ismeretek (gyengeáram, mikroelektronika) 

 Ipari Buszrendszerek (ProfiNet, ProfiBus) ismerete 

 S7 300/400 ismeretek 

 Német nyelvtudás 
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Amit kínálnak: 

 Stabil, hosszútávú munkalehetőség 

 Modern, nemzetközi munkakörnyezet 

 Cafetéria, Versenyképes fizetés 

 Utazás/bérlettámogatás 

Munkarend: Négyműszakos munkavégzés 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
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Munkavállalókat keresünk  

az alábbi pozíciókba: 

Építésvezető 

Feladat:  

- Alvállalkozókkal, megrendelővel kapcsolattartás 

- Anyagrendelés 

- Alvállalkozók minőségi, mennyiségi ellenőrzése 

- Elszámolások készítése 

- Építési napló írása 

- Kivitelezés szakmai irányítása 

 

Elvárás: 

- Minimum építész technikus végzettség 

- B kategóriás jogosítvány 

- Önálló munkavégzés és döntési képesség 

- Jó kommunikációs készség, precizitás, gyorsaság 

 

Előny: 

- Építőmérnöki diploma 

- Építőipari kivitelezésben szerzett tapasztalat 

 

Amit a cég kínál: 

- Versenyképes fizetés 

- Stabil, hosszú távú munkalehetőség 

- Szakmai kihívást jelentő változatos feladatok 

 

 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el 

fényképes önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy 

érdeklődjön a 76/504-870 vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
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Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

ÉPÜLETGÉPÉSZ SZERELÉSVEZETŐ 

Feladat: 

 Komplex épületgépészeti nagyrendszerek kivitelezésének irányítása 

 A beosztott szerelők és projekt raktárosok munkájának irányítása, feladatok delegálása 

 Gépész alvállalkozó csapatok szakmai irányítása, szerelési feladatok ellenőrzése 

 Anyagigények folyamatos nyomon követése, anyagrendelések kezelése 

 Kapcsolattartás a megrendelő képviselőjével, műszaki ellenőrökkel, beszállítókkal. 

 Műszaki észrevételek, szakmai javaslatok kidolgozása, épületgépész kiviteli tervek 

kezelése 

 A feladatkörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása, dokumentációk kezelése 

Elvárások: 

 Szakirányú épületgépész végzettség 

 Többéves szakirányú szakmai tapasztalat, széles gépészeti anyagismeret 

 Önálló, igényes munkavégzés, jó kommunikációs készség 

 Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) felhasználói szintű ismerete 

 Szakirányú számítógépes tervezői programok (AutoCAD) ismerete 

 B kategóriás jogosítvány 

Amit kínálnak: 

 Hosszú távú, megbízható munkalehetőség 

 Karrierépítési lehetőséget 

 Céges autó, céges mobiltelefon, laptop és tablet 

 Bérezés: Nettó 400.000-550.000 Ft 

 

Munkarend: Egy műszakos, nappali munkavégzés  

Munkavégzés helye: Budaörs (változó) 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
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Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNÖK/TECHNIKUS 

Feladat: 

 Projektvezető / Vállalkozási vezető támogatásával épületgépészeti 

generálkivitelezések megvalósítása 

 Beépítésre kerülő anyagok kigyűjtése tervekről, gépészeti anyagok versenyeztetése, 

rendelése 

 Épületgépészeti projektek árajánlatának készítése 

 Beszállítói árajánlatok kérése, költségvetési kiírások készítése 

 Kapcsolattartás beszállítókkal, alvállalkozókkal, a megrendelő képviselőjével 

 A munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása (ártükrök készítése, 

munkalapok kiállítása, átadási dokumentációk összeállítása) 

Elvárások: 

 Minimum középfokú, szakirányú épületgépész végzettség 

 Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 

 Precíz munkavégzés, analitikus szemlélet 

 Microsoft Office, valamint AutoCAD programok felhasználói szintű ismerete 

 Igényes, önálló munkavégzés, jó kommunikációs készség 

 Rugalmasság, megbízhatóság 

Előny: 

 B kategóriás jogosítvány, vezetési rutin 

Amit kínálnak: 

 Hosszú távú, megbízható munkalehetőség 

 Céges autó, céges mobiltelefon, laptop 

 Bérezés: Nettó 320.000-420.000 Ft 

 

Munkarend: Egy műszakos, nappali munkavégzés  

Munkavégzés helye: Budaörs 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
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Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

GÉPÉSZ TERVEZŐ 

Feladat: 

 Emelő -és rakodástechnikai berendezések gépész tervezése 

 Meglévő konstrukciók átdolgozása, módosítása 

 Új berendezések, konstrukciók kidolgozása 

 Gépelemek méretezése, kiválasztása 

 Komplett gyártmánytervek készítése 

 Ajánlati konszignációk, ajánlati ábrák készítése 

Elvárás: 

 Gépészmérnök végzettség 

 3D tervező szoftver ismerete 

 Hasonló munkakörben vagy géptervezésben szerzett min. 2 év tapasztalat 

 Jó angol nyelvtudás 

 Jogosítvány 

 Jó együttműködő képesség, jó kommunikációs képesség 

Előny: 

 Gépész tervező Msc végzettség 

 Creo, AutoCAD, Axis szoftverek ismerete 

 Francia vagy német nyelvtudás 

Amit kínálnak: 

 Bérezés: Bérigényt kérünk! 

 Azonnali munkakezdés 

 Stabil és hosszú távú munkalehetőség 

 Utazás/Bérlettámogatás 

Munkarend: 8 órás munkavégzés 

Munkavégzés helye: Budapest XI. kerület 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
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Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

GYÁRTÁS ELŐKÉSZÍTŐ  

REHABILITÁCIÓS MUNKATÁRS 

 

Feladat: 

 CNC profil és –síklézer programozás 

 CNC élhajlító programozás 

 Gyártmánytervek értelmezése az esetleges hibák kiszűrése, ezek egyeztetése a 

tervezéssel 

 Darabolási listák készítése 

 Gyártási technológiák meghatározása alkatrész és összeállítás szinten 

 Alapanyag listák készítése 

 Alapanyagok és műveletek integrált vállalatirányítási rendszerbe történi rögzítése 

(INFOR) 

 Készüléktervezés (eseti) 

 Árkalkulációk készítése (bérmunkák esetén) 

Elvárások: 

 Gépészmérnök vagy gépész technikus végzettség 

 Jó együttműködő képesség, jó kommunikációs képesség 

Előny: 

 RADAN szoftver felhasználói szintű ismerete 

 Haladó Excel ismeretek 

 CREO,CATIA ismeret 

 AutoCad ismeret 

 Forgácsolási, hegesztési, szerkezetlakatosi munkafolyamatok, technológiák ismeret 

 Műhelytapasztalat 
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Amit kínálnak: 

 Bérezés: Nettó 250.000-400.000 Ft 

 Stabil, hosszú távú munkalehetőség 

 Utazás/Bérlettámogatás 

 Szakmai kihívást jelentő feladatok 

 

Munkarend: 8 órás, nappali munkavégzés  

Munkavégzés helye: Lajosmizse 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 
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Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

KŐMŰVES 

Bérezés: Nettó 2.000-2.500 Euró/hó 

Németországi munkavégzés 

Feladat: 

 Épületek alapjának elkészítése 

 Falak felhúzása 

 Szigetelés 

Elvárások: 

 8 általános végzettség 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Előny: 

 Németországi munkatapasztalat 

 B kategóriás jogosítvány 

Amit kínálnak: 

 Bérezés: Nettó 2.000-2.500 Euró/hó 

 Szálláslehetőség 

 Versenyképes fizetés 

 Stabil, hosszú távú munkalehetőség 

 Kulturált, jól felszerelt szállást 

 Munkavégzéshez szükséges eszközöket, munkavédelmi felszerelést 

 Szakmai kihívást jelentő feladatok 

Munkarend: Egy műszakos, nappali munkavégzés  

Munkavégzés helye: Németország, Bayern 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu


        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

KŐMŰVES 

Feladat: 

 Épületek alapjának elkészítése 

 Falak felhúzása 

 Szigetelés 

Elvárások: 

 8 általános végzettség 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

Előny: 

 B kategóriás jogosítvány, vezetési rutin 

Amit kínálnak: 

 Bérezés: Bérigényt kérünk! 

 Versenyképes fizetés 

 Stabil, hosszú távú munkalehetőség 

 Munkavégzéshez szükséges eszközöket, munkavédelmi felszerelést 

 Szakmai kihívást jelentő feladatok 

Munkarend: Egy műszakos, nappali munkavégzés  

Munkavégzés helye: Kiskunhalas (változó) 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu


        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

MECHANIKAI KARBANTARTÓ 

Feladat: 

 A járműipari ágazathoz tartozó ügyfélnél található termelő berendezések operatív 

karbantartásában való közreműködés a mechanikai, ezen belül is főleg az ipari 

szállítástechnika területén 

 Megelőző és karbantartási tevékenységek (fenntartása, ellenőrzése, üzemzavar–

elhárítás, helyre állítás) 

 Üzemzavarok és gyenge pontok okának megállapítása és feltárása 

 A fejlesztési javaslatok összegyűjtése és a folyamatos fejlesztési folyamatban való 

közreműködés és annak formálása, az átépítésekben és az új berendezésekben való 

részvétel 

 A műszaki dokumentáció gondozása, a végrehajtott munkák/ intézkedések 

dokumentálása 

Elvárás: 

 Szakirányú gépész szakmunkás/ technikus végzettség 

 Több éves szakmai tapasztalat ipari termelő berendezések karbantartásában vagy 

rendszerépítésben 

 A vonatkozó elfogadott műszaki szabványok és szabályok ismerete 

 Önállóság, csapatmunkára való alkalmasság, mobilitás, rugalmasság, jó 

problémamegoldó képesség 

 Precizitás, megbízhatóság és terhelhetőség 

Amit kínálnak: 

 Stabil, hosszútávú munkalehetőség 

 Modern, nemzetközi munkakörnyezet 

 Cafetéria, Versenyképes fizetés 

 Utazás/bérlettámogatás 

Munkarend: Négyműszakos munkavégzés 

Munkavégzés helye: Kecskemét 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu


        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

 

Munkavállalót keresünk  

az alábbi pozíciókba: 

Műszaki előkészítő 

Feladat: 

- Építőipari generál kivitelezési munkák műszaki előkészítése és projekt menedzseri feladatok 

- Generál kivitelezési költségvetések és megrendelések összeállítása 

- Alvállalkozói és szállítói ajánlatok bekérése, kiértékelése, megrendelése 

- Kapcsolattartás az építési folyamat résztvevőivel (megrendelő, építésvezető, főépítésvezető, 

tervező) 

- Elszámolások készítése és számlamellékletek összeállítása 

- Operatív közreműködés a teljes építési folyamatban a műszaki átadásig 

Elvárás: 

- Minimum építész technikus végzettség vagy építő/ építészmérnöki diploma végzettség 

- Önálló munkavégzés  

- Jó kommunikációs készség 

- Precizitás, rugalmasság, terhelhetőség 

- Felhasználói szintű Office ismeret 

Előny:  

- Építőipari kivitelezésben szerzett tapasztalat 

- Költségvetés készítő és tervező programok ismerete 

- B kategóriás jogosítvány 

 

Amit a cég kínál: 

- Céges telefon 

- Teljesítmény és év végi prémium  

- Megegyezés szerint utazási/bérlet/albérlet támogatás, szállás lehetőség 

 

Munkavégzés helye: Lajosmizse 

 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu


        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

MŰSZAKI ÉRTÉKESÍTŐ 

Feladat: 

 Fémipari felülettisztítási technológiák (berendezések és anyagok) értékesítése 

 Meglévő ügyfélkör folyamatos ápolása, kapcsolattartás 

 Műszaki igényeik felmérése, ajánlatok elkészítése, termékek és szolgáltatások 

értékesítése 

 Megrendelések logisztikai koordinálása 

Elvárás: 

 Műszaki végzettség 

 Jó kommunikációs készség 

 Értékesítői mentalitás 

 Kommunikációképes angol nyelvtudás 

Előny: 

 Felsőfokú műszaki végzettség 

 Értékesítésben szerzett tapasztalat 

 Egyéb idegen nyelv ismerete 

Amit kínálnak: 

 Bérigényt kérünk (+cafeteria, 13.havi bér, teljesítmény bónusz) 

 Céges autó (saját használatra is) 

 Minden szükséges informatikai háttér 

 Modern irodai munkakörnyezet 

 Tapasztalt szakemberek segítségével teljes körű betanulás 

 Stabil, szakmai fejlődési lehetőség és hosszú távú karrierlehetőség 

Munkarend: Teljes (8 órás) 

Munkavégzés helye: Kecskemét (változó) 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu


        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

MŰSZAKVEZETŐ RAKTÁROS 

 

Feladat: 

 Áruátvétel-árukiadás 

 Komissiózás 

 Raktári rend fenntartása 

Elvárás: 

 Zöldség-gyümölcs áruismeret, pontos munkavégzés, 

 Targonca vezetői engedély 

 Középfokú végzetség 

 Számítógép felhasználói szintű ismeret 

Előny: 

 Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. 

 B kategóriás jogosítvány 

Amit kínálnak: 

 Főállású munkakör 

 Munkába járás hozzájárulás 

 Kiemelt bérezés, megegyezés szerint 

 Stabil, hosszútávú munkahely 

 Előre lépési lehetőség 

Munkavégzés helye: Mórahalom 

 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu


        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

TELEPÍTŐ LAKATOS/HEGESZTŐ 

Feladat: 

 Végzettségnek és/vagy tapasztalatnak megfelelően lakatosipari vagy hegesztői 

munkálatok 

 Műszaki rajz értelmezése 

Elvárás: 

 Szakiskola vagy érettségi 

 Hasonló területen szerzett tapasztalat 

Előny: 

 Emelőgépkezelői jogosítvány 

 B és/vagy C kategóriás jogosítvány 

 Telepítésben való jártasság 

 Szakirányú végzettség 

Amit kínálnak: 

 Fix havi alapbér + Cafeteria + Túlóra (amennyiben keletkezik) + teljesítmény alapú 

mozgóbér 

 Ottalvás esetén plusz pénzbeli juttatás, szállás- illetve utazás biztosított 

 Azonnali munkakezdés 

 Stabil és hosszú távú munkalehetőség 

 Utazás/Bérlettámogatás 

Munkarend: Hétfőtől péntekig napi 8,5 óra (fél óra ebédszünettel) 

Munkavégzés helye: Kiskunhalas (változó) 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu


        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

TORONYDARU KEZELŐ 

Feladat: 

 Liebherr 100 LC típusú toronydaru kezelése 

Elvárások: 

 8 általános végzettség 

 1-3 év szakmai tapasztalat 

 Teherkötözői ismeret 

 Nyitottság a tanulásra 

Előny: 

 B kategóriás jogosítvány, vezetési rutin 

Amit kínálnak: 

 Bérezés: Bérigényt kérünk! 

 Versenyképes fizetés 

 Stabil, hosszú távú munkalehetőség 

 Munkavégzéshez szükséges eszközöket, munkavédelmi felszerelést 

 Szakmai kihívást jelentő feladatok 

Munkarend: Egy műszakos, nappali munkavégzés  

Munkavégzés helye: Kiskunhalas (változó) 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu


        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 
VILLAMOSMÉRNÖK 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

 

Feladat: 

• Villamos tervezés EPLAN szoftverrel 

• Darabjegyzékek generálása 

• Együttműködés a termelési területekkel 

• Dokumentációk kezelése 

 

Elvárások: 

• Felsőfokú végzettség villamosmérnöki szakon 

• Középszintű német vagy angol nyelvtudás 

• Csapat- és egyéni munkára is alkalmas személyiség 

 

Amit kínálnak: 

• Bérezés: Br. 430.000-460.000 Ft 

• Szakmai fejlődés 

• Modern munkakörnyezet 

• Béren kívüli juttatás 

• Osztrák központú anyavállalat. 

 

Munkarend: 8 órás munkavégzés  

Munkavégzés helye: Győr 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu


        „Nálunk Ön az első” 

 
Lízing-Autó Kft. 6000 Kecskemét, Pásthy K.u.6. Tel.: 76/504-870 Fax: 76/504-871 Mobil: +36 30 6947415, +36 20 9394460  

Email: bacswork@bacswork.hu Internet: www.bacswork.hu 

BKM/01/3018-2/2014, BKM/01/001635-1/2016 

Munkavállalót keresünk az alábbi pozícióba: 

VILLAMOSTERVEZŐ 

Elvárások: 

 Szakirányú épületgépész végzettség 

 Többéves szakirányú szakmai tapasztalat, széles gépészeti anyagismeret 

 Önálló, igényes munkavégzés, jó kommunikációs készség 

 Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) felhasználói szintű ismerete 

 Szakirányú számítógépes tervezői programok (AutoCAD) ismerete 

 B kategóriás jogosítvány 

Előny: 

 EPLAN P8, AutoCAD szoftverek ismerete 

 PLC programozási gyakorlat előnyt jelent (Schneider Electric, Siemens) 

 Francia nyelvtudás előnyt jelent 

Amit kínálnak: 

 Bérezés: Bérigényt kérünk! 

 Stabil, hosszú távú munkalehetőség 

 Utazás/Bérlettámogatás 

 Szakmai kihívást jelentő feladatok 

Munkarend: 8 órás, nappali munkavégzés  

Munkavégzés helye: Lajosmizse vagy Budapest 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el fényképes 

önéletrajzát a bacswork@bacswork.hu e-mail címre, vagy érdeklődjön a 76/504-870 

vagy 30/694-7415-ös telefonszámok valamelyikén. 

 

mailto:bacswork@bacswork.hu

