
 
A Győri Nemzeti Színház 

pályázatot hirdet 

MŰSZAKI IGAZGATÓ 

munkakör betöltésére.  

A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony 

                         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron vármegye, 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Megszervezi és irányítja a Színház, a Műhelyház és a színészlakások biztonságos és gazdaságos 

üzemeltetését. Irányítja és ellenőrzi az épület, az épületgépészet, a hőközpont, a klímagépház, a 

hűtőgépház, a hidroforház, a villamos főkapcsoló(k) az akkumulátor ház, a lift és felvonók, a 

színpadgépészet, továbbá a biztonságtechnikai, munka- és tűzvédelmi berendezések előírásszerű 

működését, működtetését.  Az energiaellátó berendezések korszerűsítésére, az energiafelhasználás 

csökkentésére energiaracionalizálási programo(ka)t dolgoz ki. Részt vesz a Színház beszerzési 

tevékenységének folyamatában. Elkészíti az éves energiajelentéseket, javaslatot tesz az 

energiafelhasználási és közüzemi szerződések esetleges módosítására. Összeállítja a Színház éves 

beruházási, felújítási és tárgyi eszköz bővítési, karbantartási terveit. Részt vesz az éves 

költségvetés és a beszámolók elkészítésében. A Színháznál előforduló műszaki jellegű feladatok 

végrehajtásának vezetője és irányítója. Irányítja és ellenőrzi a közvetlen beosztottak munkáját. 

 

Munkabér: 

Megegyezés szerint (a bérigényt kérjük megjelölni) 

                         

Elvárások: 

• Felsőfokú műszaki végzettség 

• Legalább 5 éves szakmai és minimum 2 éves vezetői tapasztalat  

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel) 

• B kategóriás vezetői engedély 

• Magasfokú precizitás 

• Terhelhetőség 

• Jó szervező, kommunikációs és problémamegoldó készség, csapatszellem 

• Vezetői attitűd 

• Képesség az önálló döntéshozatalra, határozottság, munkához való proaktív 

hozzáállás 

• Felelősségtudat, megbízhatóság 

• Hosszú távú elkötelezettség, lojalitás 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Színházi/kulturális területen szerzett szakmai tapasztalat 



 
 

Amit kínálunk: 

• Stabil háttér, hosszú távú munkalehetőség 

• Mobiltelefon, laptop 

• Cafeteria, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok a szerződött partnernél 

• Azonnali munkakezdési lehetőség 

• Családias, jó hangulatú munkahelyi légkör 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképes szakmai önéletrajz 

• Motivációs levél bérigény megjelölésével 

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata  

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy a kérelem elindításának 

igazolása) 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatban szereplő személyes adatainak 

pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul (adatvédelmi 

tájékoztató és nyilatkozat-minta a www.gyoriszinhaz.hu oldalról letölthető) 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 26.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Győri Nemzeti Színház címére történő megküldésével (9022 

Győr, Czuczor Gergely utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a megpályázott munkakör 

megnevezését: műszaki igazgató 

 

vagy 

 

• Elektronikus úton Pelikán Alexandra ügyvezető igazgató részére a 

pelikanalexandra@gyoriszinhaz.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.  

A pályázat elbírálásának módja: a pályázatok előszűrését követően személyes meghallgatás 

útján 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.gyor.hu 

• www.gyoriszinhaz.hu 

• Győr+ Hetilap 

• Győri Nemzeti Színház hivatalos facebook oldala 

http://www.gyoriszinhaz.hu/

