
Az ALBA REGIA Szimfonikus Zenekar 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

ALBA REGIA Szimfonikus Zenekar művészeti szervezeti egység  

zenekari berendező munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony          

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás 

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59. 

 

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

– a próbaterem és a fellépések helyszínének berendezése a zenekar munkarendje szerint, az adott próba, ill. előadás 

igényei – a karmesterek, a zenekari titkár és a zenekari ügyelő utasításai – szerint, – a próbák és előadások közben 

szükségessé váló átrendezések végrehajtása, – a zenekari hangszerek, kották, kottaállványok, hangszer-állványok, 

székek, egyéb felszerelési tárgyak szállításának megszervezése és a rakodás lebonyolítása, – a programokhoz az 

igénynek megfelelően berendezi az intézmény tereit, előkészíti a próbatermet a zenekar próbáihoz, fellépéseihez: a 

hangszerek és eszközök ki- és bepakolása, berakása és elrakása, – a zenekari hangszerek egyéb célú (javítás stb.) 

mozgatása, ill. szállítása, – felelős a hangszerraktár tisztántartásáért, áttekinthetőségéért, valamint a hangszerek 

biztonságos tárolásáért raktáron belül és kívül egyaránt, – folyamatosan ellenőrzi a leltárban lévő hangszerek és azok 

tartozékainak állapotát, javításukról előzetes engedély alapján gondoskodik, – leltári felelősséggel tartozik az általa 

leltár szerint átvett, illetve kiadott zenekari hangszerek és azok tartozékaiért, – a csomagok és egyéb küldemények 

szállítása, – plakátok kihelyezése, cserélése, – általános karbantartási feladatok ellátása, karbantartási terv készítése. 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.       

               

Pályázati feltételek: 

 8 Általános, 

 karbantartási, műszaki területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 B kategóriás jogosítvány, 

 büntetlen előélet 

 magyar állampolgárság 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Középfokú képesítés, 

 hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 ECDL Start 

 kulturális vagy művészeti területen szerzett tapasztalat 

 

Elvárt kompetenciák: 

 Kiváló szintű fizikai teherbíró képesség, 

 Kiváló szintű alkalmazkodás a zenekar speciális munkarendjéhez, 

 Kiváló szintű önálló munkavégzés, 

 Kiváló szintű gyors problémamegoldó képesség, 

 Kiváló szintű csapatmunka, 

 Kiváló szintű felelősségtudat, 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz 

 motivációs levél 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 4.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Harcos Edina nyújt, a 70/68-38-098 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Elektronikus úton Bessenyei Erzsébet részére a arso@arso.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 5. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arso.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 19. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 


