
 

Pesti Magyar Színház - Ifjúsági - és Családi Színház - Budapest 
                        

pályázatot hirdet 

Pesti Magyar Színház - Ifjúsági - és Családi Színház 
Művészeti Igazgatóság 

 
Ügyelő 

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: 

Főbb feladatai: a színházi próbákat és előadásokat vezeti, felelős a próbák 
és előadások zavartalan lebonyolításáért, a színpadi rend betartásáért és 
betartatásáért. A rendező előadással kapcsolatos utasításait végrehajtja és 
végrehajtatja. Az olvasópróbától részt vesz a produkció színpadra 
állításának munkafolyamatában, naprakész ún. ügyelőpéldányt vezet. A 
próbákat és előadásokat megelőzően a színpadmesterrel együttesen 
ellenőrzi a jelzett vagy kész díszletelemek, bútorok, kellékek színpadi 
előkészítését, úm. átveszi a színpadot. A hiányosságok pótlásáról 
intézkedik, annak megtörténtét ellenőrzi. Folyamatosan kapcsolatot tart a 
művészeti titkársággal, az ügyeletes rendezővel, a nézőtéri felügyelővel, a 



tárvezetőkkel, a próbák és előadások zavartalan lebonyolítása érdekében 
szükséges egyeztetéseket elvégzi. A próbák és előadások után ügyelői 
munkajelentésben maradéktalanul rögzíti technikai és színház-etikai 
észrevételeit. A próbák és előadások közreműködőiről pontos jelenléti ívet 
készít és azt a művészeti titkárságnak leadja. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Középiskola/gimnázium, 
         Azonos munkakörben szerzett, színházi - Legalább 3-5 év 

szakmai tapasztalat, 
      szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, 

erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Középfokú szakirányú képesítés 
         Azonos munkakörben szerzett, színházi - Legalább 5 év feletti 

szakmai tapasztalat, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Ildikó 
művészeti főtitkár nyújt, a 322-0629/248 - as 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: HR762/2021 
, valamint a munkakör megnevezését: Ügyelő. 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 2. 
 


