
Csokonai Színház 

pályázatot hirdet 

marketing asszisztens munkakör betöltésére 
 

 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű, 2022. december 31. napjáig tartó munkaviszony, mely együttes 

akarat szerint hosszabbítható  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Debrecen megyei jogú város és Hajdú Bihar megye közigazgatási területe 
 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: A Színház kommunikációs és marketing egység vezetőjének az irányítása 

mellett az intézmény tevékenységének népszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátása. Marketing kommunikációs 

kampányok szervezésében való közreműködés. Részvétel a Színház marketing stratégia és terv megvalósításában. 

Különféle, a Színház tevékenységével összefüggő események (színházi előadások, fesztiválok sajtótájékoztatók, 

könyvbemutatók, kiállítások, stb.) szervezésében, lebonyolításában aktív részvétel. A Színház és tevékenységének 

propagálása, hirdetések, megjelenések, azokhoz tartozó szerződések koordinálása. Együttműködés a Színház egyéb 

szervezeti egységeivel. 

 

Pályázati feltételek:  

• Főiskolai/Egyetemi végzettség 

• A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és 

büntetlen előéletű legyen 

• Középfokú angol nyelvismeret 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 

• Marketing szakirányú végzettség 

• Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

• Az angol nyelven kívül egy másik nyelv ismerete 
 

Elvárt kompetenciák: 

 

• Kiváló kommunikációs készség 

• Rugalmasság, pontosság 

• Jó problémamegoldó képesség 

• Csapatban való munkavégzésre képesség 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

• fényképes szakmai önéletrajz 

• motivációs levél 

• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai 

(a munkakör betöltése előtt az iskolai végzettséget 

igazoló eredeti iratok bemutatása szükséges) 

• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

• 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint 

annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását 

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 03. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a kiválasztási eljárás lefolytatása és a pályázat(ok) 

elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos-Tar Éva nyújt a (20) 851-67-34-es telefonszámon. 
 

A pályázatokat fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi elérhetőségeken benyújtani: 
 

Elektronikus úton Sipos-Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül 

Személyesen: Sipos-Tar Éva részére, 4024 Debrecen, Piac u. 26/A. 1. emelet (Gambrinusz közben van a 

lépcsőház bejárata)  
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



 

• Debrecen Megyei Jogú Város honlapja, www.debrecen.hu – 2021. november 12. 

• DMJV Polgármesteri Hivatala Új Városháza hirdetőtáblája, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. – 2021. november 

12. 

• Csokonai Színház honlapja – 2021.november 12. 
 

 

http://www.debrecen.hu/

