
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Operaház 
  

Gyártási osztályvezető helyettes (díszletgyártás területen) 
 

munkatársat keres 
 

Az OPERA több mint 1200 munkavállalóval egy igazán izgalmas és sokszínű szervezet. 
Előadásaink méltán elismertek, melyek háttérmunkáihoz műhelyházunk az ország legmodernebb 

feltételeit biztosítja. 
 

A rendező koncepciójának megismerésétől az előadás bemutatójáig tartó komplex folyamatban tölt be 
fontos szerepet ez az új feladatkör, melyben a díszlettervező elképzeléseit műszaki tartalomra fordítja le 

és koordinálja a díszlet gyártási feladatokat a gyártó műhelyekben. 
 

Mindig is vágytál arra, hogy a kezeid közül kikerülő munkát Magyarország legnagyobb presztízsű 
kulturális intézményének nézőközönsége csodálhassa? Akkor jelentkezz hozzánk! 

 

1 év határozott idejű szerződéssel indul a munkaviszony, ami kölcsönös megelégedettség esetén 
határozatlan idejűre módosul. 

 
Miért jó nálunk dolgozni? 

• Mert az Operaházban dolgozni egyedülálló kuriózum 

• Egy kulturális intézmény dolgozójaként, folyamatosan egy értékteremtő, pezsgő világ részese lehetsz 

• Stabil munkáltatói hátteret biztosítunk, nálunk biztonságban érezheted magad 

• Szerteágazó feladatokkal és sokféle emberrel találkozhatsz 

• Támogatjuk a szakmai fejlődésed 

• Széleskörű juttatási csomagot biztosítunk 

• Egy szuper csapat tagja lehetsz 

 
Milyen feladatok várnak Rád? 
 

• A díszlet és kellékgyártási feladatok minden szakaszának megfelelő minőségben, határidőben és 

költségvetési keretben történő elkészítésének felügyelete, koordinálása 

• A bemutatók díszletterveinek kivitelezhetőségének, valamint a díszlet és kellék gyártásához kapcsolódó 

anyagszükségletek ellenőrzése 

• A bemutatók díszlet és kellék költségvetéseinek elkészítése 

• A beérkezett díszlettervek alapján CAD-CAM tervezőprogram (AutoCAD) alkalmazásával 

gyártmánytervek és 3D modellek készítése a díszletgyártó műhelyek számára. 

• A gyártási munkafolyamatok elosztása a műhelyek között 

• A gyártási folyamatok végrehajtásának folyamatos ellenőrzése 

Nálunk a helyed, ha magadra ismersz: 
• Felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkezel 

• CAD-CAM (AutoCAD) tervezőprogramot magabiztosan használod 

• Nem okoz gondot egy közel 50 fős műhely munkájának koordinálása 

• Inspirálnak az összetett feladatok és az intenzívebb szakmai terhelés, mert mindig fejlődésre törekszel 

• Munkádat precízen, a részletekre ügyelő módon végzed 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előnyt jelent: 

• Ha dolgoztál már díszletgyártás területen 

• Ha rendelkezel az alábbi végzettségek valamelyikével: gépészmérnök, építészmérnök, építőmérnök, 

statikus tervező, mechatronikai mérnök 

Várjuk jelentkezésed (önéletrajzod, adatkezelési nyilatkozatod és végzettségről szóló nyilatkozatod) 
ide: allas@opera.hu 

 
HR csapat 

„Az OPERA bennünk van.” 
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