
Csokonai Színház 

pályázatot hirdet 

Színpadtechnikai gépész 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: Színpadgépészeti berendezések, színpadtechnikai alsó- és felsőgépészeti 

rendszerek (forgószínpad, forgótárcsa, süllyedő, díszlettartó hidak, állványzatok, függönymozgatók, függönyök, 

emelők, ponthúzók) napi szintű működtetése, biztonságos üzemeltetése, ellenőrzése, színpadtechnikai szoftver 

rendszer felhasználói szintű kezelése. A játéktér/színpad szintjén, illetve a színpad alatt és felett történő gépészeti 

munkálatok koordinálása, az előadások technikai kiszolgálását végző műszaki személyzet tagjaként közös és speciális 

részfeladatok elvégzésével az előadás lebonyolításának kiszolgálása. Előadásban szereplő személyek, díszletek és 

kellékek beemelése, mozgatása a legbiztonságosabb módon a művészi elképzelés megvalósítása érdekében. 

Pályázati feltételek:  

• Középfokú iskolai végzettség/ Érettségi bizonyítvány megléte 

• Műszaki rajz olvasni tudás 

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

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

büntetlen előéletű legyen 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
 

Elvárt kompetenciák: 

• Rugalmasság, pontosság, 

• Tanulási hajlandóság 

• Jó problémamegoldó képesség, 

• Támogatói, együttműködői attitűd 

• 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 pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 18. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20. 

 

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 Csokonai Színház tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázati eljárás során a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

személyes adataikat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján kezeli: az adatkezelés a munkaszerződés 

létrehozásához szükséges lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezeléssel, a pályázók jogaival kapcsolatos bővebb 

tájékoztatás elérhető: http://csokonaiszinhaz.hu/wp-content/uploads/20210702140527207.pdf . 
 

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 – 2022. május 03. 

• DMJV Polgármesteri Hivatala Új Városháza hirdetőtáblája, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. – 2022. május 03. 

• Csokonai Színház honlapja – 2022.május 03. 
 

http://www.debrecen.hu/


 


