
Csokonai Színház 

pályázatot hirdet 

gépjárművezető, anyagbeszerző munkakör betöltésére 

 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű, 2022. július 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: A színház gépjárműveinek (személygépkocsik, mikrobuszok, 

tehergépkocsik) vezetése, azokkal történő szállítási feladatok elvégzése. A tárak által igényelt anyagok, eszközök 

beszerzése. Anyagmozgatás, kisebb rakodási feladatok elvégzése. 

 

 Pályázati feltételek: 

• Középfokú iskolai végzettség 

• hasonló munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  

• rakományrögzítés és helyes alkalmazása – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

• B, C, kategóriás jogosítvány; PÁV II alkalmassági; GKI kártya, digitális 

tachográf kártya 

• 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: 

• Nagyobb fizikai teherbírás, 

• Rugalmasság, pontosság, 

• Jó problémamegoldó képesség, 

• Csapatban való munkavégzésre képesség, 

• Kiváló tájékozódó képesség és jó helyismeret Debrecenben 

 

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, valamint a járművezetésre jogosító 

engedélyek bemutatásával) 

• a pályázó nyilatkozatát, arról hogy B, C, kategóriás jogosítvánnyal; PÁV II 

alkalmassági engedéllyel; GKI kártyával, digitális tachográf kártyával (digitális 

vezetői kártyával) rendelkezik, 

• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

• iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolat 

• 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági 

erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 11. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tar Éva nyújt a 0620/851-6734-es telefonszámon. 

 

A pályázatokat fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi elérhetőségeken benyújtani: 

 

Elektronikus úton Tar Éva részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül 

Személyesen: 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 – 2021. július 27. 

• Csokonai Színház honlapja – 2021. július 27. 

 

http://www.debrecen.hu/

