Magyar Állami Operaház
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. pontja alapján
pályázatot hirdet

zenekari tag/nagybőgő tutti
munkakör betöltésére.
Fő feladatok:
•
•
•
•

a zenekari művész a kinevezésben vállalt művészi munkakörének megfelelően, legjobb
tudása, a mindenkori karmester utasítása szerint végzi munkáját;
köteles hangszeres tudását olyan állapotban tartani, hogy a vele szemben támasztott
legmagasabb művészi követelményeknek maradéktalanul megfeleljen;
a próbákon szólamtudással – új betanuláskor a szólam technikai ismeretével – kell
megjelennie;
a zenekari művész kötelezhető a színpadon is közreműködni.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•

középiskolai/gimnáziumi végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés,
vagy zeneművészeti szakközépiskolai szakirányú végzettség, vagy zeneművészeti
főiskolai szakirányú végzettség;
nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldi állampolgár esetén összevont
tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás beszerzése;
nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél esetén végzettségi
szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás indítása a Magyar Ekvivalencia és
Információs Központnál;
büntetlen előélet.

Kérjük, hogy szakmai önéletrajzához az alább felsorolt nyilatkozatokat csatolni
szíveskedjék (a nyilatkozatok letölthetők az Operaház weboldaláról):
•
•
•

adatkezelési nyilatkozat;
nyilatkozat büntetlen előéletről;
nyilatkozat iskolai végzettségekről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően
azonnal.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2020.07.31-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
Próbaidő: 4 hónap.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázatok benyújtási határideje: június 17.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Váradi Bernadett részére a
probajatek@opera.hu email címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 2019.
június 24-én 10 órától próbajátékon vesznek részt (helyszín: Magyar Állami Operaház Jókai utcai
próbaterme – 1066 Budapest, Jókai utca 2-4.), a résztvevők sorrendjét 2019. június 24-én
sorsolással döntjük el. A próbajáték legalább kettő, legfeljebb három fordulós. Az első forduló
függöny mögött, a második forduló és az esetleges harmadik forduló függöny előtt, nyílt színen
zajlik. A további fordulókba az előző fordulót sikeresen teljesítő pályázó juthat tovább.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: A próbajáték zenekari anyaga a
honlapunkon megtalálható. Zongorakísérőt biztosítunk. A próbajáték résztvevői részére
útiköltséget és szállást nem áll módunkban fizetni. A munkakör bel -és külföldi kiküldetésekkel jár.

