Debreceni Csokonai Színház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csokonai Színház Debrecen
művészeti egysége
korrepetitor
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2017.07.31 –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:
Opera, operett, musical és egyéb produkciók zenei betanítása, előkészítése. Próbákon, esetleg
előadásokon a zongorakíséret, zenei közreműködés biztosítása. Zenekari próbákon a
karmester asszisztensi feladatkör ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, zeneművészeti egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettség,
büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
Magas szintű zenei képzettség.

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. október 8.
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/51,
valamint a munkakör megnevezését: korrepetitor.
- Személyesen: Csokonai Színház művészbejáró porta (Fehérné Sass Ilona)
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 2016.10.11-én 15 órakor próbajátékon
vesznek részt.
A meghallgatás kötelező anyaga:
Puccini: Tosca I. fv. 51-57 zifferig (ministránsok)
Erkel: Bánk bán I. fv.
Mozart: A varázsfuvola nyitány +No. 12 jelenet (három dáma) ének+zongora
egy ária kíséret blattolása
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Csokonai Színház honlapja - 2016. szeptember 13.
 Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. szeptember 16.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbajáték helye: Csokonai Színház (4024 Debrecen, Kossuth utca 10. karterem). A
próbajáték résztvevői részére útiköltséget és szállást nem áll módunkban fizetni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csokonaiszinhaz.hu honlapon
szerezhet.

