
A Nyíregyházi Cantemus Kórus próbaéneklést hirdet
BASSZUS KÓRUSÉNEKES HATÁROZOTT IDEJŰ

ÁLLÁSRA
hosszabbítási lehetőséggel

A próbaéneklés időpontja: egyeztetés szerint
A próbaéneklés helyszíne: Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola próbaterme
A próbaéneklés anyaga:

● szabadon választott magyar népdal;
● Gesualdo: Aestimatus sum - (VIII. a responzóriumok sorozatának Sabbato Sancto fejezetéből)
● Orbán György: Ave regina caelorum
● J. S. Bach: János passió - nyitó tétel

Ezen felül lapról olvasási feladatot kapnak a jelentkezők. A zenei részleteket zongora
közreműködésével, vagy kamaraegyüttesben kell megszólaltatni, melyhez a zongorakísérőt, illetve a
kamara partnereket a Nyíregyházi Cantemus Kórus biztosítja.

A próbaéneklés résztvevőinek útiköltséget és szállást nem áll módunkban fizetni.

Jelentkezési feltételek:
● szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy szakirányú szakképesítés
● büntetlen előélet
● magyar állampolgárság
● cselekvőképesség

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
● Szakmai fényképes önéletrajz elérhetőség megadásával,
● Végzettséget igazoló okirat másolata.,
● a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
● pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati

eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
● 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen

előéletű, (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
● a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó

gondnokság alatt.
● magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata).

Amit kínálunk:

● 2021. november 1-től - 2022. augusztus 31-ig szóló határozott idejű munkaviszony 3 hónap
próbaidővel.

● havi fizetés megegyezés szerint, a munka törvénykönyve az irányadó.



Jelentkezés:
foldesi.ildiko@cantemus.hu e-mail címen, vagy postai úton, zárt borítékban, tértivevényes ajánlott
küldeményként Nyíregyházi Cantemus Kórus, 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18. postacímen
lehetséges. Kérjük a borítékon feltüntetni: próbaéneklés.

A postai és az elektronikus úton beküldött pályázatok beérkezési határideje 2021. október 15.

Információ: Földesi Ildikó igazgatóhelyettes, +36-30-215-2388

Kötelező anyag kottái igényelhetők: korusasszisztens@cantemus.hu

Próbaéneklés időpontja: megegyezés szerint

A munkáltatóval kapcsolatban további információ, valamint a pályázattal kapcsolatos, személyes
adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.cantemus.hu honlapon.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

− Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - 2021. szeptember 21.
− A Nyíregyházi Cantemus Kórus honlapja - 2021. szeptember 21.

Sikeres próbaéneklést kívánunk!
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