
Induló átlagbéred 234.000 forint* próbaidőt követően, mely a teljesítményed 
arányában továbbfejlődik! Szakmai tudást igénylő munkakörök esetében,  
a tapasztalatot kiemelten javadalmazzuk.

Mi szól még mellettünk?

Vonzó béreinkkel és gyors előrelépési lehetőségeinkkel hozzásegítünk ahhoz,  
hogy gondtalanabbul élhess, és részese legyél egy stabil, családias és sikeres csapatnak!

Betölteni kívánt munkakör: 
(Kérjük, hogy a választott munkakört/munkaköröket jelöld X-szel)

SZÁMOS

JUTTATÁS ÉS 

KEDVEZMÉNY
VONZÓ HAVIPRÉMIUM-RENDSZER

RUGALMASAN VÁLASZTHATÓ MUNKAIDŐ

BÉRPÓTLÉKOK SZOCIÁLIS

TÁMOGATÁS

   árufeltöltő
   pénztáros
   karbantartó
   eladó a friss élelmiszeren
   műszaki cikk eladó
   diszpécser
   bolti munkatárs

   pék, cukrász
   házhoz szállításért felelős munkatárs  

         (internetes kereskedelem)
   előkészítési munkatárs 

         (internetes kereskedelem)
   komissiózó (internetes kereskedelem)
   egyéb 

Milyen munkaviszonyban vállalnál munkát?

   teljes munkaidő, heti 40 óra 
         (többműszakos munkarend)

   részmunkaidő, heti  óra 
         (többműszakos munkarend)

Név:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Lakcím: 

* A havi jövedelem magában foglalja az alapbért, különböző pótlékokat, túlórát, prémiumot és egyéb béren kívüli 
juttatásokat is.

Tisztelt Jelentkező! Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon megadott személyes adatait az Auchan Magyarország 
Kft. az Ön önkéntesen adott hozzájárulása alapján a „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” szóló 2016. április 27-i  EU 2016/679. 
sz. rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információsza-
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 6. § (5) bekezdése alapján munkaerő-toborzás céljából kezeli. 
Személyes adatai t az Auchan Magyarország Kft-nek a jelentkezés befogadásában és értékelésében közreműködő 
központi és a jelentkezése szerinti áruház HR munkatársai jogosultak megismerni. Személyes adatait az Auchan 
Magyarország Kft. nem továbbítja harmadik személynek . Az Auchan Magyarország Kft. informatikai rendszerét 
és belső eljárási rendjét úgy alakította ki, hogy személyes adatainak megfelelő szintű védelmet  biztosítsanak. 

Amennyiben Ön felvételt nyer az Auchan Magyarország Kft-hez, toborzási rendszerünkben kezelt adatait töröljük. 
Személyes adatait munkaviszony létesítésének hiányában az Ön által önkéntesen adott hozzájárulás visszavoná-
sáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 1 évig őrizzük. Hozzájárulását bármikor, korlátozás és 
indokolás nélkül visszavonhatja az allas@auchan.hu címre küldött e-maillel, vagy az Auchan Magyarország Kft. 
Toborzási osztály (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) címre küldött levél útján. Ön jogosult az Auchan Magyarország 
Kft-től adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását, 
tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Bővebb 
adatvédelmi tájékoztatást a www.auchan.hu/allas oldalon talál. 

Jelentkezési lapodat bármelyik Auchan áruház Vevőszolgálatán leadhatod,  
vagy jelentkezz a www.auchan.hu/allas oldalon vagy az allas@auchan.hu címen.

SZEMÉLYES ADATOK: Születési dátum: 


