
A munkáltató és a munkavállaló igényeinek össze-

hangolásával érdemes egyedi megoldásokat keres-

ni, hogy azok is tudjanak dolgozni, akik a normál, 

napi 8 órás fix munkaidőt nem tudják vállalni, pl.  

kisgyermekekről, idős vagy beteg családtagokról 

való gondoskodás miatt. Az egyénre szabott megol-

dások jelentősen növelik a munkatársak motiváció-

ját, elköteleződését a cég iránt, így a termelékeny-

ség növelhető. 

Az alábbi rugalmas foglalkoztatási formákról is kap-

hat bővebb tájékoztatást tanácsadásainkon, rendez-

vényeinken, képzéseinken: 

 Részmunkaidő 

 Rugalmas munkaidő 

 Kötetlen munkarend 

 Törzsidő-peremidő  

 Csúsztatott munkakezdés 

 Osztott munkaidő 

 Munkaidőkeret 

 Osztott munkakör/Munkakör megosztása 

 Több munkáltató által létesített munkavi-
szony 

 Távmunka 

 Bedolgozói munka 

 Határozott idejű foglalkoztatás 

 Egyszerűsített és alkalmi foglalkoztatás 

 Munkaerő-kölcsönzés 

 

 

 

A rugalmas foglalkoztatás nem csodaszer, de sok 

esetben megoldást jelent.  Próbálja ki Ön is, munka-

adóként vagy munkavállalóként! 

RUGALMAS FOGLALKOZTATÁS 

Család és KarrierPONTok 

Bács-Kiskun megyében 

 

Baja-Kalocsa-Kiskunhalas 

 

BAJAI Ügyfélszolgálati Iroda 
6500 Baja, Tóth Kálmán u. 11/B. 
Tel./fax: +36 (79) 520-400 
E-mail: csak.baja@bkmkik.hu 

KALOCSAI Ügyfélszolgálati Iroda 
6300 Kalocsa, Szent István király u. 39. 
Tel./fax: +36 (78) 566-220 
E-mail: csak.kalocsa@bkmkik.hu 

KISKUNHALASI Ügyfélszolgálati Iroda 
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 31. 
Tel./fax: +36 (77) 528-896 
E-mail: csak.halas@bkmkik.hu 

Központi Iroda 
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Tel.: +36 (76) 501-520 
E-mail: csaladeskarrier@bkmkik.hu 
 

 

Honlap: csak.bkmkik.hu  

Facebook:  

Család-és-Karrierpont-Baja-Kalocsa-Halas 

 

 

Keresse programjainkat az 
elérhetőségeinken! 
Szeretettel várjuk! 

Család és KarrierPONTok 
az Iparkamara ügyfélszolgálatain 

 

 

N ő k  t á m o g a t á s a   

a  m u n k á b a n  é s  a   

m a g á n é l e t b e n  

mailto:bkmkikbaja@t-online.hu
mailto:bkmkikhalas@t-online.hu


A munkaerővel kapcsolatos kihívások megoldása 
érdekében az alábbi együttműködési területeket 
kínáljuk munkáltatóknak:  
 igényfelmérés a munkáltatók egyedi, munka-

erő-gazdálkodással és vállalkozásfejlesztéssel 
kapcsolatos igényeiről 

 vonzó munkahely kialakítását elősegítő ta-
nácsadások 

 a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támo-
gató képzések, műhelymunkák 

 - Kommunikációs tréning 
- Munka és magánélet egyensúlya  
- Rugalmas foglalkoztatási formák 

 helyi partnerség létrehozásának, működteté-
sének előmozdítása a gazdaságfejlesztés és a 
térség népességmegtartó képességének fej-
lesztése érdekében  

 közös gondolkodás a társadalmi felelősségvál-
lalással kapcsolatban  

 jó gyakorlatok összegyűjtése, bemutatása 
 meglévő dolgozók képzése 
 álláskeresők felkészítése a munkavállalásra 

 
 
 

 

 

 

 

 

További információkért keresse fel 

Munkatársainkat vagy honlapunkat, 

és vegyen részt programjainkon! 

 

Együttműködés 
MUNKÁLTATÓKKAL 

Család és KarrierPONTok 
Baja, Kalocsa, Kiskunhalas 

Szolgáltatásaink 
NŐKNEK 

Képzéseinket, programjainkat elsősorban azoknak a 
hölgyeknek ajánljuk, akik szeretnének visszamenni 
dolgozni vagy vállalkozást indítanának, és ehhez in-
formációra, segítségre, támogató közösségre van 
szükségük. A sorstársak és oktatók, tanácsadók bá-
torításával, szakmai segítségével  könnyebb áthidal-
ni az otthon töltött évek és a munkahelyi elvárások 
közötti különbséget.  
 

Akiket várunk: 
 aktív korú nőket, akik szeretnének elhelyezkedni 

vagy vállalkozás indítását tervezik 
 aktív korú nőket, akik dolgoznak, de nehezen tud-

ják összeegyeztetni a munkát és a családi kötele-
zettségeket, magánéletet 

 

Személyes, egyéni segítségnyújtás: 
 tanácsadás 
 mentorálás 
 felkészítés álláskeresésre 
 

Képzéseink: 
- Kommunikációs tréning 
- Munka és magánélet összehangolása 
- Új generációk megismerése x,y,z 
- Számítógép, okostelefon használata az önfejlesz-
tésben, a munkahelyen és családban 
- Együttműködési készségek fejlesztése tréning 
- Álláskeresési tréning 
- Önismereti és személyiségfejlesztő képzés 
 

Gyermekfelügyeletet biztosítunk a képzések ideje 
alatt. 
 

Kis segítséggel nagy változásokat lehet elérni!  
Jöjjön el Ön is hozzánk vagy küldje el ismerősét,  

hozzátartozóját! 

Bács-Kiskun megyében Család és 
KarrierPONTot hozott létre a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Baján, 
Kalocsán és Kiskunhalason. A pontok sikeres 
működését segítik  szakértelmükkel a kon-
zorciumi partnerek: IFKA Nonprofit Kft., 
Máltai Szeretetszolgálat, RÉV Szenvedélybe-
teg-segítő Szolgálat.  
 
A vidéken élő nők munkaerő-piaci esélyei-
nek javítása a projekt célja, amelyet az Eu-
rópai Unió támogat. Ennek köszönhetően a 
Hölgyek térítésmentesen vehetnek részt a 
képzéseken, rendezvényeken, és lehetőség 
nyílik a Munkáltatókkal való közös gondol-
kodásra is, hogy a munkaerő-piaci keresletet 
és kínálatot összehangoljuk.  
 
Ügyfélszolgálatainkon és honlapunkon tájé-
kozódhatnak az aktuálisan elérhető képzé-
sekről, tanácsadásokról. Az Európai Unió 
támogatásának köszönhetően ezeket ingye-
nesen vehetik igénybe. 
 

 

Családbarát munkahelyek 
Munkabarát családok 


