
Munkát keresel? Vár a Csokonai Színház! 

Kire van szükségünk? 
Videotechnikust keresünk, aki 
- a színházi előadásokhoz kapcsolódóan kezeli, szabályozza és felügyeli a különböző videotechnikai 

berendezéseket és a közvetítő rendszereket, hálózatokat 
- az ezek segítségével alkotott képi és hanganyagokat megszerkeszti  
- az elkészült anyagokat közzéteszi színházunk YouTube csatornáján (a csatornánkat itt találod: 

youtube.com/c/CsokonaiSzínházOFFICIAL - itt láthatod, milyen videós anyagot készülnek nálunk!) 

Téged keresünk a csapatba, ha: 
- van középiskolai/gimnáziumi érettségid 
- jól dolgozol csapatban és rugalmas vagy 
- van hang- és videotechnikusi, rendezvénytechnikai tapasztalatod 
- vannak multimédia program ismereteid 
- rutinosan kezeled a digitális hang- és videokeverőt 
- nem állsz a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű vagy 

Előnyt jelent, ha 
- van 1-3 év szakmai tapasztalatod digitális hangkeverővel, projektorokkal, led falakkal 
- ismered a Digitális formátumok és Qlab/Resolume Arena programokat 

Amit kínálunk: 
- 2022. december 31-ig tartó munkaviszony (ha mindketten szeretnénk, akkor meghosszabbítható), 
- teljes munkaidős foglalkoztatás, 
- magas szintű szakmai munka,  
- odaadó, összetartó csapat. 

Ha mi téged keresünk, te pedig minket, akkor ezt kell tenned: 

Küldd el 2022. július 22-éig elektronikus úton Paluska Nóra részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-
mail címen keresztül 
vagy személyesen: Paluska Nóra részére, 4024 Debrecen, Piac u. 26/A. 1. emelet (Gambrinusz közben van a 
lépcsőház bejárata) a következőket: 

• fényképes szakmai önéletrajzod 
• motivációs leveled 
• iskolai végzettségedet igazoló dokumentumok másolatait (a munkakör betöltése előtt az 

iskolai végzettséget igazoló eredeti iratok bemutatása szükséges) 
• a nyilatkozatodat, hogy a pályázati anyagodban foglalt személyes adataid a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárulsz 

• fizetési igényedet 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a kiválasztási eljárás lefolytatása és a pályázat(ok) 
elbírálását követően azonnal betölthető. 

http://youtube.com/c/CsokonaiSz%25C3%25ADnh%25C3%25A1zOFFICIAL


Ha további kérdésed van, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paluska Nóra nyújt a 
0620/851-6734-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 . 


