
 
A Győri Nemzeti Színház  

                         
pályázatot hirdet 

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZ Ő 

munkakör betöltésére.  

A munkaviszony időtartama:  

Határozott idejű, a helyettesített személy távollétéig tartó jogviszony 
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.  

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

A Színház házipénztári, jegy- és bérletpénztári forgalmának naprakész könyvelése az OrganP 
rendszerben. A bemutatókkal kapcsolatos jogdíjak közlése és elszámolása az érintettek felé. 
Bevallások készítése (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautóadó). A színházi évad végén a 
kasszaraportok alapján a statisztikák elkészítése. Az Interticket számítógépes program 
kezelése, használata a statisztikák elkészítéséhez. Szállásdíjakkal kapcsolatban számlák 
kiállítása és azok elszámolása. Banki utalások teljesítése az OTP terminálon (ELEKTRA) 
keresztül. Ruhatári jegyeladás elszámoltatása, egyeztetése a főkönyvi könyveléssel. 
Műsorfüzet, maszkok és egyéb kiadványok értékesítésének elszámoltatása és egyeztetése a 
főkönyvi könyveléssel. A hatályos jogszabályok, kormányrendeletek alapján előírt, a 
színházak tevékenységéről szóló éves jelentés elkészítése. 
 
Munkabér:  

Megegyezés szerint.  
                         
Pályázati feltételek: 

• Középiskola/gimnázium 
• Büntetlen előélet  
• Magyar állampolgárság  
• Az 599/2021. (X.28.) Korm.rendeletben és Győr Megyei Jogú Város 

Polgármesterének 1/2021. (XI. 5.) számú normatív utasításában foglaltak 
szerint a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettség igazolása. Bővebb 



információt Hochhaus Anikó munkaügyi előadó nyújt a 96/520-600-as 
telefonszámon (mellék: 138). 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

• Organ-P program ismerete  
• Adóbevallások készítésében szerzett szakmai gyakorlat  
• Mérlegképes könyvelői végzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképes szakmai önéletrajz  
• 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 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.  

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: gazdasági ügyintéző 
 

vagy 
 

• Elektronikus úton Pelikán Alexandra ügyvezető igazgató részére a 
pelikanalexandra@gyoriszinhaz.hu e-mail címen keresztül. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 16.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.gyor.hu 
• www.gyoriszinhaz.hu 
• Győr+ Hetilap 
• Győri Nemzeti Színház hivatalos facebook oldala 
 

 


