
Csokonai Színház 

pályázatot hirdet 

üzemeltetési részlegvezető munkakör betöltésére 
 

 

A Csokonai Színház álláspályázatot hirdet a megüresedett üzemeltetési részlegvezető pozícióba.  

Ha szívesen dolgoznál egy nemzetközi hírű kulturális intézménynél, szeretsz, és tudsz szervezni, koordinálni, szereted 

a nyüzsgést, a mozgalmas napokat, gyakorlatias gondolkodású vagy, nem idegenkedsz a műszaki dolgoktól, akkor 

jelentkezz társulatunkhoz. 

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan ideig tartó munkaviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, Debrecen megyei jogú város és Hajdú Bihar megye közigazgatási 

területe 
 

A munkakörbe tartozó és vezetői beosztással járó főbb feladatok:  
 

• Üzemeltetési részleg teljes körű vezetése: takarítótár, karbantartók, portások, sofőrök irányítása, 

munkaszervezése, felügyelete. 

• Az intézmény épületeinek üzemeltetéssel összefüggő feladatainak megszervezése, ellátása, kapcsolattartás a 

szolgáltatókkal. 

• Irányítja és felügyeli a Színház szállítási és utazási tevékenységével kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a 

tájelőadások szervezésében, lebonyolításában. 

• Biztosítja a Színház informatikai infrastruktúrájának (számítógépek, internet, nyomtatók, fénymásolók, egyéb 

irodatechnikai eszközök stb.) üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. 

• Irányítja a Színház teljes épületinfrastruktúrájának, valamint a közüzemi és technikai rendszereinek, 

hálózatainak, a működést ellátó struktúráinak üzemeltetési feladatait. 

 
 

Pályázati feltételek: 

• Közép vagy felsőfokú szakirányú iskolai végzettség 

• a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és 

büntetlen előéletű legyen 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Hasonló vezetői munkakörben szerzett – 1- 3 év szakmai 

tapasztalat 

• Munkavédelmi technikus és tűzvédelmi előadói végzettség 
 

Elvárt kompetenciák:  

• Csapatban való munkavégzés, precizitás 

• Magasfokú számítógép kezelési ismeretek, Office alkalmazások készségszintű kezelése 

• Megbízható, pontos dokumentumkezelés 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

o fényképes szakmai önéletrajz, 

o motivációs levél fizetési igény megjelölésével, 

o iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, 

o 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, 

o a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 21. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 23. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a veszélyhelyzettől függően a munkáltató döntése alapján 

tölthető be.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos-Tar Éva nyújt a (20) 851-6734-es telefonszámon. 
 

A pályázatokat fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi elérhetőségeken benyújtani: 
 

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



 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 

• Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu - 2021.december 06. 

• DMJV Polgármesteri Hivatala Új Városháza hirdetőtáblája, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. – 2021. december 

06. 

• Csokonai Színház honlapja, www.csokonaiszinhaz.hu  - 2021. december 06. 

 

http://www.debrecen.hu/
http://www.csokonaiszinhaz.hu/

