A Győri Nemzeti Színház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
jelmezfelelős
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelmeztervezővel és a varrodák vezetőivel egyezteti a készülő produkciók gyártási menetét.
A jelmeztervezővel együttműködve elkészíti a produkció költségvetését. Megszervezi a
jelmezek raktári válogatását. Szervezi és intézi az anyagbeszerzést, a külső megrendeléseket,
kölcsönzéseket. Koordinálja a varrodák és öltöztető tár munkáját. Szervezi a művészek
jelmezpróbáinak lebonyolítását. Részt vesz az öltözéses próbákon, intézkedik a felmerülő
javítások, igazítások elvégzése érdekében. A bemutatót követően összesíti a produkció
költségeit, elkészíti az anyagelszámolást, utókalkulációt. Az előadások során figyelemmel
kíséri a jelmezek állapotát, intézkedik a szükséges javításokról, pótlásokról.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középiskola / gimnázium
Jó stressz-tűrő, problémamegoldó és szervező készség
Önállóság, terhelhetőség, precizitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•

Színházi vagy egyéb kulturális intézményben szerzett gyakorlat, munkatapasztalat
Jelmeztervezői felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•
•
•

Rövid szakmai önéletrajz
Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Markó Angéla ügyvezető igazgató
nyújt, a +36 20 441 4900 -ás telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

Postai úton, a pályázatnak a Győri Nemzeti Színház címére történő megküldésével
(9022 Győr, Czuczor G. u. 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 660-6/2017, valamint a munkakör megnevezését:
jelmezfelelős.
vagy

•

Elektronikus úton Pelikán Alexandra munkaügyi
pelikanalexandra@gyoriszinhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.gyoriszinhaz.hu
www.gyor.hu
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