Debreceni Csokonai Színház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csokonai Színház
gyártási részlegvezető
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.04.17-ig, legfeljebb öt évre hosszabbítható meg.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Határ út 1/c.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Koordinálja a színházi gyártás operatív feladatainak munkálatait, annak optimális
működtetéséért felel. Elkészíti a színházi előadások és egyéb gyártáshoz tartozó munkálatok
szükséges anyagok előzetes költségvetését. Közreműködik a logisztikai tervek
előkészítésében. A folyamatfejlesztésben aktívan részt vesz, fejlesztési javaslatokat tesz.
Elvégzi a közvetlen munkatársakkal való egyeztetéseket, lebonyolítja, irányítja, felügyeli a
gyártási, anyagbeszerzési folyamatokat. Folyamatosan egyeztet közvetlen felettesével,
kapcsolatot tart a minden gyártási egységgel (festő-és kárpitos tár, asztalos tár, lakatos tár).
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
felsőfokú képesítés, műszaki végzettség
gyártási területen szerzett - legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szcenikus képesítés
angol nyelvből tárgyalási szintű nyelvtudás
hasonló munkakörben szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes önéletrajz. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító
okiratok másolata. Kinevezés esetén erkölcsi bizonyítvány.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. április 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.
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/90/2017 , valamint a
beosztás megnevezését: gyártási részlegvezető.
Személyesen: Borítékban leadva a Csokonai Színház művészbejárójának portáján
(Fehérné Sass Ilona névére), 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: 2017. április 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Csokonai Színház honlapja - 2017. február 24.
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. március 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csokonaiszinhaz.hu honlapon
szerezhet.

