
 

Pesti Magyar Színház - Ifjúsági - és Családi Színház - Budapest 
                        

pályázatot hirdet 

Pesti Magyar Színház - Ifjúsági - és Családi Színház - Budapest 
Művészeti Igazgatóság 

 
Sajtó és Marketing Kommunikációs Referens 

munkakör betöltésére. 

A munkaviszony időtartama: 

határozott idejű 2022.06.30 –ig tartó jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1077 Budapest, VII, Hevesi Sándor tér 4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 

Várjuk olyan pályázó jelentkezését, aki érdeklődik a kulturális- és 
szolgáltatásmarketing iránt, rendelkezik tapasztalattal a marketing 
területén, akár ügynökségi, akár ügyféloldalról. Kifejezett előny kulturális 
szférában szerezett tapasztalat, ha szereti a színházat, és ismeri a 
budapesti színházi élet szereplőit, marketingtevékenységüket, valamint a 
Pesti Magyar Színházat. Főbb feladatok: • A Színház marketing és 
kommunikációs stratégiájának kidolgozása és a megvalósításban való 
részvétel, stratégiai döntések előkészítése • Marketing-, kommunikációs és 
sajtófeladatok napi szintű szervezése és irányítása • Médiatervezési és 
médiavásárlási feladatok irányítása • Online marketing tevékenység 



felügyelete és irányítása • Online kommunikációs kampányok kidolgozása, 
a Színház online felületeinek ellátása tartalommal • Grafikai, nyomdai és 
kivitelezési feladatok felügyelet és irányítása • Szövegírás • Kommunikációs 
anyagok előkészítése, promóciók/kampányok kidolgozása és lebonyolítása 
• Kommunikációs feladatokban való részvétel • Adwords, Facebook 
kampányokban való részvétel • Content management • Hirdetések 
feltérképezése, együttműködési megállapodások létrehozása • Szoros 
együttműködés a Sales munkatársakkal • Sajtómegjelenések ütemezése, 
követése, állandó kapcsolattartás a partnerekkel • Sajtótájékoztatók teljes 
körű szervezése, lebonyolítása • Programajánlók, hírlevelek szerkesztése, 
kiküldése 
                        
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség, 
         Marketing és/vagy online marketing területen szerzett - Legalább 

1-3 év szakmai tapasztalat, 
         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         ECDL 
         Magyar nyelvű Önéletrajz,motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Angol nyelvből alapfokú A típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási 

szintű nyelvtudás, 
         Releváns szakmai tapasztalat és kapcsolatrendszer - Legalább 

3-5 év szakmai tapasztalat, 
         Szövegírói referenciák, Webkezelés 

Elvárt kompetenciák: 

         Jó kommunikációs készség szóban és írásban, kiváló helyesírás, 
Képesség, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Ildikó 
művészeti főtitkár nyújt, a 322-0629/248 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Pesti Magyar Színház - Ifjúsági - és 

Családi Színház - Budapest címére történő megküldésével (1077 



Budapest, VII, Hevesi Sándor tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR774/2021 
, valamint a munkakör megnevezését: Sajtó és Marketing 
Kommunikációs Referens. 

         Elektronikus úton Fülöp Ildikó művészeti főtitkár részére a 
sajto@mszinhaz.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 16. 
 


