
 

Debreceni Csokonai Színház  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Csokonai Színház  

 

igazgatói titkár  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű 2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Begyűjti, egyezteti, rendszerezi a vezető által igényelt információkat. Ütemezi a hivatalos 

megbeszélések időpontjait, határidőket egyeztet, nyilvántart a vezető tevékenységéhez 

kapcsolódóan. Szóbeli tájékoztatást ad, felveszi és továbbítja a telefonüzeneteket, 

érdeklődésre felvilágosítást nyújt. Továbbítja az információkat, ügyelve annak pontos időbeni 

átadására. Elkészíti, sokszorosítja a külső és belső kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket. 

Elvégzi az intézményhez beérkező levelek, postai küldemények, valamint az ügyiratok 

kezelését, iktatását, irattári raktározását.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         



Pályázati feltételek: 

  Felsőfokú képesítés 

 Angol nyelv- társalgási szintű nyelvtudás 

Hasonló munkakörben szerzett- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Más idegen nyelven való beszéd és íráskészség.  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

Kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, kinevezés 

esetén erkölcsi bizonyítvány.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. július 17. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 10.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
      Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Csokonai Színház címére történő 

megküldésével (4024 Debrecen, Kossuth utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MU/101 , valamint a 

munkakör megnevezését: igazgatói titkár.  

 Személyesen: Fehérné Sass Ilona (Művészbejáró porta), Hajdú-Bihar megye, 4024 

Debrecen, Kossuth utca 10.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Csokonai Színház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Csokonai Színház honlapja - 2017. június 9. 

                    Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. június 14. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csokonaiszinhaz.hu honlapon 

szerezhet.  
 


