
 

Debreceni Csokonai Színház  

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

pályázatot hirdet 

Debreceni Csokonai Színház  

gazdasági egység 

 

bérszámfejtő  

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: 

Elvégzi a Csokonai Színház, a Vojtina Bábszínház valamint a külső munkavállalók 

bérszámfejtésével és annak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. A kapott szerződések, 

valamint az ügyelők által kiállított közreműködői lapok alapján számfejti a nem rendszeres 

jövedelmeket, adómentes és adóköteles költségtérítéseket a MÁK által biztosított számfejtő 

program segítségével.   

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Középfokú képesítés, TB ügyintéző   



         Hasonló munkakörben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.  

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)  

         MT, KJT, TB és SZJA törvény naprakész ismerete.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         KIR3 ill. KIRA munkaügyi program ismerete.  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

         Együttműködési hajlandóság . 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

   Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, 

kinevezésesetén erkölcsi bizonyítvány.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15.  

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/05/2016 , valamint a 

munkakör megnevezését: bérszámfejtő.  

         Személyesen: Csokonai Színház művészbejáró porta (Fehérné Sass Ilona), 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: 2016. február 17.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Csokonai Színház honlapja - 2016. január 20. 

         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. január 25. 

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

szerezhet.  
 


