A Győri Nemzeti Színház
pályázatot hirdet
HANGOSÍTÓ
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony
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:
Feladata a színházban készülő és műsoron levő zenés/prózai előadások, produkciók, próbák
rendezői instrukciók alapján történő hang- és videótechnikai feladatainak ellátása, a színház
hangtechnikai és videó-eszközeinek szakszerű használata és kezelése. Hangárvezető
távollétében a próbákat, előadásokat önállóan megoldja, meghibásodás esetében 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.
Munkabér:
Megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium
Számítástechnikai ismeretek (Windows/Mac)
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Színházi tapasztalat
Hangtechnikusi végzettség
Digitális keverőpultok ismerete
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,
Angol nyelvtudás
Informatikai tapasztalat, informatikus 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: hangosító
vagy

• Elektronikus úton Szabó Patrik hangtárvezető részére a szabopatrik@gyoriszinhaz.hu
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
•
•

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

