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Főoldal
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mit: állás, kulcsszó vagy vállalat neve

Hírleveleim

Önéletrajzaim

Hirdetésfeladás
Bejelentkezés
Ajánlataink

Álláspiaci hírek

hol: város vagy megye

Keresett munka: asszisztens, mérnök, orvoslátogató, programozó, területi képviselő

Részletes keresés

6405 állás, munka 1346 hirdetőtől

Még több állás kulcs >>

Rövid hír

Karriertippek

Ezek a legjobb női munkahelyek
2013. október 14. Forrás: Profession.hu

Hasznos:

Átadták a Legjobb Női Munkahely - 2012 díjat.
Idén a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok kategóriájában osztották
ki a Legjobb Női Munkahely díjat: az első helyezett a NI Hungary Kft., a második a
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. lett, a harmadik helyet pedig a
Coloplast Hungary Kft. nyerte el.
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Munkaerő-piaci hírek

Gyes, Gyed
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Felmondás

Munkaszerződés

Munka
törvénykönyve

Külföldi munka

Kalkulátorok

Az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. különdíjban részesült.

Bérkalkulátor 2013
Számolja ki a bruttó fizetése
alapján, hogy mennyi nettó bére!

A díjat a Nő, család és karrier című konferencián, a Personal Hungary Szakkiállításon
adták át.

Tovább

A Profession.hu fontosnak tart minden olyan kezdeményezést, amely a nők
munkaerő-piaci helyzetén javít, ezért is állt a díj mellé támogatóként.

Szabadság kalkulátor
Számolja ki a Profession.hu
kalkulátorával, hogy Ön hány nap
szabadságra jogosult!

Tavaly némi fejlődés volt tapasztalható a nők munkavállalása terén: a Központi
Statisztikai Hivatal 2012. negyedik negyedévre vonatkozó adatai szerint összesen 1
millió 790 ezer foglalkoztatott nő volt a 15-64 éves korosztályban. Ez az előző év
azonos időszakához képest 34 ezres növekedést jelent, így a foglalkoztatási ráta 1,3
százalékponttal nőtt. Ám ezen a területen még van hova fejlődni.
Tesztmérnök (EPS5_Test)
Bosch csoport

Raktári adminisztrátor
Procter&Gamble/Hyginett Kft.

Járművillamossági utómunkás - Új…
AUDI Hungaria Motor Kft.

Senior IT auditor
CIB Bank Zrt.

Utómunkatárs - Új járműgyár - Jár…
AUDI Hungaria Motor Kft.

Fejlesztőmérnök, senior SW-Integ…
Bosch csoport

Tovább

Ekho kalkulátor 2013
Számolja ki, hogy mekkora összeg
illeti meg, ha az EKHO szerinti
adózást választja!
Tovább

Gyes/gyed kalkulátor
2013
A Gyes/gyed kalkulátorral
kiszámolhatja, hogy mennyi gyes,
gyed illetve terhességi gyermekágyi
segély jár Önnek.
Tovább

A Profession.hu oldalán meghirdetett állások közül a jellemzően nők számára előnyt
jelentő négy-, hatórás vagy távmunkában végezhető pozíciók száma csupán
180. Ebből jól látható, hogy a munkáltatók mennyire tartanak az atipikus
foglalkoztatás e formájától, holott számos előnyt jelenthetne ez számukra is.

Bériránytű
Ismerje meg, hogy az Ön szakterületén dolgozó munkavállalók
milyen fizetési igényt támasztanak a
munkaadókkal szemben!
Tovább

A hatékonyabb munkavégzés, a munkaerőre, irodai infrastruktúrára fordított
költségek csökkentése, a társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerep mind
amellett szólnak, hogy érdemes részmunkaidőben és távmunkában is foglalkoztatni
munkaerőt.
Szemlézte: Durbák Ildikó
a Profession.hu Google+ oldal
Címkék: női munka, díj

Tesztek, kvízek
Hogyan írjunk jó önéletrajzot? - tesztek
Tesztelje nyelvtudását! - tesztek
Önismereti kvízek

- Profession.hu

MINTÁK

További rövid hírek

Letölthető önéletrajz minták
Ajánlom ismerősömnek:

Letölthető kísérőlevél minták

2
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PROFESSION +
További rövid hírek
Ajánlott cikkek!

Ennyit keresnek a könyvelők

Önéletrajz ellenőrző lista

Ezért járnak jól a magyar munkásokkal a britek

Térképes álláskeresés

Már 350 munkást alkalmaznak

Kategóriák

Vissza a rovat főoldalára

Vissza a lap tetejére

Állás nélkül maradt? Kattintson a területileg
illetékes munkaügyi központ adataiért!

Szponzorált hirdetések

2013.10.17. 16:55

Ezek a legjobb női munkahelyek - Profession.hu

2/2

http://www.profession.hu/cikk/20131014/ezek-a-legjobb-noi-munkahe...

Create a Mobile Website
Convert your Desktop Site to a Mobile Site. Fast, Simple and Free.
www.dudamobile.com/mobile

Keressen a cikkek között
A cikkekben való kereséshez írja be a kulcsszót,
és nyomja meg az OK gombot.

Job Stuttgart
5 offene Stellen heute. Bewerben! Job Stuttgart
Jobrapido.com/Job+Stuttgart

Kifejezés:

Deutschsprachige Jobs
Weltweite Stellen in der Jobbörse. Für deutschsprachige Fachkräfte.
Alumniportal-Deutschland.org/Jobs
Hirdetés
Hatékony AdWords hirdetés
Az első hónapban akár 5.000 Ft-tól. Tekintse meg egyedülálló ajánlatunk
www.elonezet.hu/AdWords

Médiaajánlat
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Felhasználási feltételek

Segítség
Adatvédelem
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Ügyfélszolgálat

Hirdetésfeladás

Állás, Munka - Jobmonitor.hu
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