A Győri Nemzeti Színház
pályázatot hirdet
KARBANTARTÓ (ASZTALOS)
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Feladata a nézőtéri és üzemi mosdók, öblítők, egyéb berendezések és ezen helyiségek fogyó
anyaggal való feltöltöttségének ellenőrzése, szükség szerinti javítások elvégzése. Főbejárati,
művészbejáró és nézőtéri ajtók, automata ajtók zárjainak ellenőrzése, szükség szerinti
javítása. Nézőtéri székek rögzítésének, kárpitozásának, a függönyök és falburkolatok
ellenőrzése, javítása. Színészöltözők, irodák felmerülő asztalos javítási munkáinak elvégzése.
Más karbantartók és díszletgyártók munkájának alkalomszerű segítése. Munkáját
munkaidőkeretben végzi.
Munkabér:
Megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Szakmunkásképző intézet, asztalos végzettség
Hasonló területen szerzett tapasztalat
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 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 várhatóan 2022. március 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Sándor műszaki igazgató
nyújt, a 06-20/426-4227-es telefonszámon.
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: karbantartó (asztalos)
vagy
• Elektronikus úton Horváth Sándor műszaki igazgató
horvathsandor@gyoriszinhaz.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
•
•

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