
 

Debreceni Csokonai Színház  

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

pályázatot hirdet 

Debreceni Csokonai Színház  

szervezési osztály 

 

jegypénztáros  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű 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: 

A színházban a jegy- és bérlet pénztárosi teendők ellátása. A szervezési osztály csoportos 

bizonylatai alapján készpénzfizetési számlát készít a megvásárolt jegyekről illetve bérletekről. 

A számítógépben elvégzi a szükséges napi zárásokat: pénztári jegy és bérletbevétel, belső 

elszámolás, előadásriportok.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Középfokú képesítés,  

         Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  



         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű 

nyelvtudás,  

Elvárt kompetenciák:  

         Jó szintű kommunikációs készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, 

kinevezés esetén erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2015. október 12. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 7.  

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 szereplőazonosító számot: MU/94/2015, valamint a 

munkakör megnevezését: jegypénztáros.  

         Személyesen: Csokonai Színház művészbejáró porta (Erdősné Nagy Andrea 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát a Csokonai Színház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 9.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Csokonai Színház honlapja - 2015. szeptember 16. 

         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. szeptember 16. 

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

szerezhet.  
 


