A Győri Nemzeti Színház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Győri Nemzeti Színház
hangosító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti 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 zenés/prózai előadásainak és próbáinak lebonyolítása, (építés és bontás, rakodás) •
Hangtár vezető távollétében a próbákat, előadásokat önállóan megoldja, meghibásodás esetén
a hibákat kijavítja. • A rábízott előadásokról archiválást készít • Stúdióban hanganyagok
felvétele, vágása, előkészítése, (különböző programok ismerete) • Felügyeli, ellenőrzi a
vendégtársulatok dolgozói által végzett munka szakszerűségét • Digitális eszközök
üzemeltetése, karbantartása • Munkáját munkaidőkeretben végzi.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Középiskola/gimnázium,
Büntetlen előélet
Magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Színházi tapasztalat
Hangtechnikusi végzettség
Digitális keverőpultok ismerete
Számítástechnikai ismeretek (Windows, Mac)

Videó technikai ismeretek
Hang/Egyéb: Nuendo, Ableton, Soundforge, Audition, Qlab szoftver ismerete
Videó/Egyéb: Premier pro, After effect, Photoshop, Sony vegas, Final cut pro,
Wachout,
Zenei képzettség
Angol nyelvtudás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, ELŐNY videó önéletrajz
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 24.
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 pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 660-1/2019., valamint a munkakör
megnevezését: hangosító.
Elektronikus úton Szabó Patrik részére a szabopatrik@gyoriszinhaz.hu e-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Önéletrajz és személyes elbeszélgetés alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.gyoriszinhaz.hu
www.gyor.hu
Győr+ Hetilap

