
 

 

 

 

 

 

 

Az Operaház  

jelmezvarró és jelmezszabász  

munkatársakat keres  

 

 

Ezek olyan lehetőségek, amikben megmutathatod a benned rejlő tudást, lehetsz kreatív és 

megnézheted, hogy a színpadon hogyan él tovább a műved!  

 

Előadásaink méltán elismertek, mindig kitalálunk valami újat és hisszük, hogy csodálatos 

színházi élményekkel gazdagítjuk közönségünket. Légy tagja egy közel 1200 fős 

szervezetnek, és éld át ennek mesés világát minden nap!  

 

Sikerült felkelteni az érdeklődésedet? Mindig is vágytál arra, hogy a kezeid közül kikerülő 

munkáidat egy egész nézőközönség csodálhassa és a fellépő művészek is elismerősen 

nyilatkozzanak róla?  

Ha ezekre a kérdésekre igennel válaszoltál, akkor Téged keresünk!  

 
 

 

Jelmezvarróként az Opera készülő előadásaihoz fogsz jelmezeket varrni kiszabott 

szabványokból a szabász kollégák irányítása mellett. Fontosnak tartjuk a kézi varrást, mert az 

igényes és praktikus jelmez alapos munkát igényel, továbbá figyelembe veszi viselője testi 

adottságait és előadó művészeti igényeit.  

 

Szabászként a te feladatod lesz a varró kollégák részére előkészíteni a szabványokat és 

szabásmintákat. Elvárt feladat az alapszabásminták szerkesztésének tudása és azok 

modellezése a jelmeztervek és műhelyrajzok alapján. Önálló munkavégzést kérünk tőled, de 

szoros együttműködésben kellene dolgoznod a főszabásszal és a varrást elvégző kollégákkal. 

A jelmezpróbákon a művészek számára készülő ruhákat – a jelmeztervezőkkel együtt - Neked 

kellene lepróbálni. Ez is nagyon izgalmas, de talán mégtöbb szakmai örömet tartogató feladat 

a színpadi jelmezes próbákon való részvétel is, ahol a jelmeztervezővel együtt dolgoznátok.  

 

Kikkel és hol dolgoznál: általában reggel 7-8 óra között kezdünk, munkaidőnket a 

színházhoz igazítjuk. Műhelyeink a X. kerületi Kőbányai úti Eiffel Műhelyházban vannak, itt 

tartózkodunk és dolgozunk a legtöbbet. A próbák és az előadások egy része is itt történik, de 

az Erkel Színházban is, hiszen az előadásaink fő helyszíne ez a színház. Műhelyeink kiválóan 

felszereltek.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegyes életkorú, képesítésű és előtapasztalattal érkező kollégák vagyunk, akik a velünk 

dolgozó mesterektől és egymástól is sokat tanulunk. A mostani rendkívüli helyzetben is, 

melyet a koronavírus járványügyi helyzet hozott el számunkra, összetartóan igyekszünk 

segíteni egymást.  

 

Nem zavar minket, hogy a munkaidőnk nem mindig ér véget délután. Amikor premierre 

készülünk, akkor sokat vagyunk bent este vagy hétvégén is.   

 

Mi kell ahhoz, hogy feladataidat el tudd látni: 

Érettségire épülő szakirányú középfokú végzettség: várjuk mindazon érdeklődők 

jelentkezését, akik ezen szakmák valamelyikében végeztek:  varró, szabász, nőiruha készítő, 

ruhakészítő, kárpitos és bőrdíszműves.  

 

Ha nincs szakirányú képesítésed, de megvan az érettségid és legalább három éve a fenti 

szakmák valamelyikében dolgozol, akkor szintén várjuk a jelentkezésed.  

 

Mit érdemes még tudni az Operáról:  

Juttatási csomagunk versenyképes, tartalmát szívesen elmondjuk a személyes találkozás 

alkalmával. Stabil munkaadói hátteret és fix jövedelmet biztosítunk.  

  

 

… és még néhány szó a kiválasztási folyamatról: szakmai önéletrajzod elolvasása után 

interjúra hívunk, ha úgy látjuk, hogy elképzeléseink találkozhatnak. Kölcsönös megfelelés 

esetén várható egy második forduló, ami az elsőhöz képest egy mélyebb szakmai találkozót 

jelent.  

 

Amennyiben pályázati anyagod vagy a személyes találkozások során nem lépünk tovább, úgy 

emailben jelzünk vissza.   

 
 

Várjuk jelentkezésed ide: allas@opera.hu 

 

 

HR csapat 

„Az Opera bennünk van.” 
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