
 

Debreceni Csokonai Színház  

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

pályázatot hirdet 

Csokonai Színház  

szervezési egység 

 

kulturális szervező  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű 2018.06.30 –ig tartó 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: 

Állandó kapcsolatot tart fenn a különböző cégek, intézmények közönségszervezőivel, a 

szervezői hálózatot folyamatosan fejleszti. Figyelemmel kíséri a közönségigényeket, biztosítja 

a propagandaanyagok terjesztését .Elkészíti a havi, éves zárásokat és összesítőket,a bérletezés 

időszakában összegyűjti és rendszerezi a régi és új bérlők igényeit, azt számítógépes 

nyilvántartásba felvezeti. Statisztikákat, kimutatásokat készít.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

    Felsőfokú képesítés, művelődésszervező, kulturális menedzser szak. 



Hasonló munkakörben szerzett - legalább 1-3 év vezetői tapasztalat 

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

Elvárt kompetenciák:  

 Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, önálló, precíz 

munkavégzés, kreativitás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  Fényképes önéletrajz, az iskolai végzettséget alátámasztó bizonyítványok másolata. 

Nyilatkozat, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 7. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 2.  

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/105 , valamint a 

munkakör megnevezését: kulturális szervező.  

    Személyesen: Művészbejáró porta (Fehérné Sass Ilona), Hajdú-Bihar megye, 

Debrecen 4024. Kossuth utca 10.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Csokonai Színház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
   Csokonai Színház honlapja - 2017. július 7. 

  Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. július 12. 

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

szerezhet.  
 


