
 

 

 

 

 
Az OPERA 

 
Vagyonőr 

 
munkatársakat keres  

 
Szívesen dolgoznál az ország egyik legkiemelkedőbb kulturális intézményében? A Magyar Állami 

Operaház vagyonőr munkatársakat keres az Ybl palota (VI. ker. Andrássy út 22.), az Eiffel Műhelyház (X. 
ker. Kőbányai út 30.) és az Erkel Színház (VIII. ker. II. János Pál pápa tér 30.) munkavégzési helyekre.   

Ha fontos számodra a közeg, a kulturális atmoszféra és a különleges munkakörnyezet, akkor itt a helyed 
az Operánál! 

 

 
Miért jó nálunk dolgozni? 

 Az OPERA munkavállalója leszel; 

 Bejelentett munka, stabil munkáltatói háttér, havibéres jövedelem; 

 A fix havi béren felül juttatási csomaggal is honoráljuk munkádat: havi 15.000.- Ft kompenzációs 
juttatás, év végén SZÉP kártya juttatás, és további juttatások; 

 Exkluzív környezetben és munkavállalók között dolgozhatsz; 

 Napi 12 órás készenléti jellegű munkakörben történő munkavégzés (szolgálati helyenként eltérő 
beosztással: 24/48, napi 12 órás beosztással);  

 Vidékieknek utazási költségtérítést biztosítunk; 

 Folyamatos belső képzésekben részesülhetsz.  
 

Milyen főbb feladatok várnak Rád? 

 Az OPERA épületeinek meghatározott őrzési pontjain vagyonvédelmi feladatok teljesítése; 

 Az díszletek, anyagok, eszközök ki- és beszállításának ellenőrzése, nyomon követése; 

 Az épület (helyiségek) kulcsainak, kulcskazettáinak megbízható, dokumentált kezelése; 

 Az épület, a helyiségek előírás szerinti működtetésének (zárás-nyitás stb.) biztosítása; 

 Információs és tájékoztató tevékenység ellátása, különösen, de nem kizárólagosan a 
közönségforgalmi területeken és a művészbejáróban magyar és lehetőség szerint angol nyelven; 

 Munkádat a biztonságos működését felelős műszaki vezető és az operatív koordinátor irányítja és 
felügyeli. 
 

Nálunk a helyed, ha magadra ismersz: 

 Középfokú végzettséggel és személy-és vagyonőr szakképesítéssel (OKJ) + a tevékenység 
gyakorlásának engedélyével (ismétlő vizsga) rendelkezel; 

 Átlagosan sportos megjelenéssel, kifejezetten jó fizikummal rendelkezel; 

 Előny, ha alapfokú szinten beszélsz angolul, legalább az útbaigazítás szintjén; 

 Kedves, udvarias, előzékeny és segítő tulajdonságok jellemeznek; 

 Tudsz és szeretsz csapatban dolgozni; 

 Magyar állampolgár vagy, büntetlen előélettel. 
 

Várjuk jelentkezésed (lehetőleg egész alakos fényképes önéletrajzod, adatkezelési nyilatkozatod és 

végzettségről szóló nyilatkozatod) ide: allas@opera.hu  
 
Jelentkezési határidő: 2022.12.08.  

HR csapat 
„Az Opera bennünk van.” 
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