
 

Debreceni Csokonai Színház  

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

pályázatot hirdet 

Csokonai Színház  

művészeti egysége 

 

gazdasági összekötő  

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: 

Személyi anyagok kezelése. Munkáltatói intézkedések adminisztrációja. A jogviszonyokhoz, 

eseti kifizetésekhez kapcsolódó iratok előkészítése, mellékletek összegyűjtése majd 

továbbítása a DIM felé. Távollét (szabadság, betegség, Csed, Gyed, stb.) adatok rögzítése. 

Utazási költségtérítés elszámolás. Kereseti igazolások kiállítása. Közfoglalkoztatási 

programban részt vevő dolgozók illetményének elszámolása.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

Középiskola/gimnázium 

Szakirányú OKJ képesítés  



Hasonló munkakörben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

 Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

Elvárt kompetenciák:  

Kiváló szintű problémamegoldó képesség, rugalmasság, 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 2018. május 8. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fehérné Sass Ilona nyújt, a 06 52 

417/811 -os telefonszámon. 

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: HR/50/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági 

összekötő.  

Elektronikus úton Fehérné Sass Ilona részére a feherne.ilona@csokonaiszinhaz.hu e-mail 

címen keresztül.  

Személyesen: Csokonai Színház (Művészbejáró porta), 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: 2018. május 7.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 Csokonai Színház honlapja - 2018. április 10. 

 Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. április 16. 

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

szerezhet.  
 


