
 

Debreceni Csokonai Színház 
                        

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

pályázatot hirdet 

Csokonai Színház  
Művészeti egység 

 

színházi rendezőasszisztens 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2019.07.31. –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: 

A színházi előadásokban a próbafolyamat munkamenetét átlátni, 
megszervezni, támogatni, valamint egyéb szakmaspecifikus feladatokat 
ellátni, továbbá az előadások játszása során a rendezőt helyettesíteni, 
felújító és beugrópróbákat tartani, az előadás minőségére ügyelni. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

 Középfokú képesítés, Szakirányú előadó-művészeti 
szakképzettség, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Felsőfokú képesítés, szakirányú előadó-művészeti 
szakképzettség, 

 Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, 

 Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat, 

 Magabiztos kottaolvasás - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

Elvárt kompetenciák: 

 Csapatban való munkavégzésre való képesség, ugyanakkor 
csapatmunkában részvételre való alkalmasság, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz, 

 motivációs levél, 

 iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok 
másolata, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati 
anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik, 
hozzájárul. Elektronikusan benyújtott pályázat esetén a 
nyilatkozat az elektronikus levél részeként is megtehető. 

 Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét arra, hogy a 
közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés feltétele a 3 
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Az 
erkölcsi bizonyítvány csatolása a pályázati anyaghoz nem 
feltétel. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 6. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 26. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajzerné Ficsor 
Henrietta nyújt, a 06-52/417-811 -es 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-115/2018 , valamint a munkakör megnevezését: színházi 
rendezőasszisztens. 

vagy 

 Elektronikus úton Hajzerné Ficsor Henrietta részére a 
munkaugy@csokonaiszinhaz.hu E-mail címen keresztül 

 Személyesen: Miklós Eszter részére, Hajdú-Bihar megye, 4024 
Debrecen, Kossuth utca 10. Művészbejáró  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A 
pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, 
és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a 
kiírásnak leginkább megfelelő pályázók személyes meghallgatására is sor 
kerül. Az alkalmazás 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát a Csokonai Színház fenntartja 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 Csokonai Színház honlapja - 2018. július 11. 

 Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. július 11. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:          2018. július 11. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 
  

  

 


