
 

Debreceni Csokonai Színház  

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

pályázatot hirdet 

Csokonai Színház  

gazdasági egység 

 

produkciós koordinátor  

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: 

Az éves műsorterv elfogadásától a premier produkciók (az új rendezésben/tervezésben 

bemutatásra kerülő művek, kortárs ősbemutatók), felújítások, az egyszeri, önálló 

költségvetéssel rendelkező színházi saját szervezésben megvalósuló produkciók koordinálása 

a bemutató napjáig. Ennek érdekében a produkciók költségeinek nyilvántartása az érintett 

szakmai területek szolgáltatta információk alapján. A produkciók költségvetés kereteinek 

betartatása, a keretfelhasználás nyomon követése. A produkciókhoz kapcsolódó 

megbízási/vállalkozási szerződések indítása, ezekről elektronikus nyilvántartás vezetése. Az 

alkotókkal, művészekkel, kivitelezőkkel történő szerződéssel összefüggő kapcsolattartás.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         



Pályázati feltételek: 

         Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, művészeti, 

kommunikáció szakon szerzett végzettség,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         gazdálkodási (államháztartási ismeretek)  

Elvárt kompetenciák:  

         stressz tűrő képesség,  

         párhuzamosan végzendő feladatok maximális odafigyeléssel történő ellátásának 

képessége,  

         átlagon felüli időgazdálkodási képesség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

     Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, kinevezés 

esetén erkölcsi bizonyítvány.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 19.  

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/10/2016 , valamint a 

munkakör megnevezését: produkciós koordinátor.  

         Személyesen: Csokonai Színház művészbejáró porta (Fehérné Sass Ilona), Hajdú-

Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat beérkezését követően 3 tagú bizottság hallgatja meg a pályázati feltételeknek 

megfelelő jelentkezőket.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 23.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Csokonai Színház honlapja - 2016. január 28. 

         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. február 1. 

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

szerezhet.  
 


