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Szeretnél az egyik legfiatalosabb hazai szimfonikus zenekar közönségével foglalkozni, miközben rengeteg 
kulturális élménnyel gazdagodhatsz? Óbudai irodánk csapatába keresünk lelkes jegyértékesítő és 
közönségkapcsolati munkatársat, aki nemcsak hatékony és kommunikatív, de fontosak számára zenei, kulturális 
értékeink és törzsközönségünk elégedettsége. 
 
Mire számíthatsz, ha csatlakozol a csapatunkhoz? 
• Fő feladatod lenne a zenekar közönségével kapcsolatos valamennyi információs, adminisztratív és 
kommunikációs tevékenység szervezése. 
• Jegyértékesítési és közönségkapcsolati menedzserként részt vennél az évadtervezésben: tőled várnánk a 
javaslatokat a bérlet- és jegyár konstrukciók kialakítására. 
• A te feladatot lenne a programok, előadások, bérletsorozatok InterTicket rendszerben történő rögzítése és 
folyamatos karbantartása. 
• Te koordinálnád majd  a zenekar teljes jegy- és bérletértékesítését, amelynek keretében kampányokat 
terveznél a kommunikációs munkatársakkal együttműködve. 
• Te tartanád kézben a zenekar meglévő és leendő közönségével való teljes kommunikációt, és a te feladatod 
lenne az is, hogy észrevedd, ha valami nem stimmel – ilyenkor pedig cselekedned is kellene, hogy tudjuk tartani 
a határidőket. 
• Munkádhoz tartozna a zenekar közönségkapcsolatainak erősítése, új kommunikációs csatornák felkutatása, 
akciók kezdeményezése is. 
• Kapcsolatot tartanál belföldi jegyértékesítő szervezetekkel, szervezőkkel, partnerirodákkal, intéznéd a velük 
kapcsolatos levelezéseket, jegykiadásokat, elszámolásokat. 
• Mivel ők is közönségünk tagjai, a zenekar protokoll és támogatói, valamint Hűségprogramos névsorát is neked 
kellene naprakészen tartani, részükre meghívókat küldeni, jegyigényeiket kezelni. 
• Időnként eladási kimutatásokat, kulturális statisztikákat kérnénk tőled. 
• Közvetlen felettesed az ügyvezető lesz, de munkád során folyamatosan egyeztetni tudnál a kommunikációs, 
pénzügyi és produkciós munkatársakkal. 
• Rendszeresen tartunk megbeszéléseket is. 
• Alapvetően óbudai irodánkban folyik a munkavégzés, de neked az általunk szervezett eseményeken is részt 
kellene venned, ahol jegyeket és bérleteket értékesítenél előadásainkra – és találkozhatnál kedves 
közönségünkkel. 
 
Mit várunk tőled? Előny, ha… 
• van legalább 3 év tapasztalatod jegyértékesítési és közönségkapcsolati területen, 
• ismered az InterTicket rendszert – jól, 
• jellemző rád az önálló, gyors és precíz munkavégzés, 
• jól kommunikálsz és jó problémamegoldó készséged, 
• jól viseled a rugalmas időbeosztást és ismered a Kelesys rendszerét. 
 
Mit nyújtunk cserébe? 
• Változatos és kihívásokkal teli, komoly értéket képviselő munkakört. 
• Innovatív szemléletű managementet, folyton fejlődő munkakörnyezetet. 
• Részvételi lehetőséget Magyarország egyik vezető nagyzenekarának életében és hangversenyein. 
• Elhivatott törzsközönséget. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő rugalmas beosztás szerint 
 
Ha szeretnél csatlakozni maroknyi lelkes csapatunkhoz, várjuk leveledet rövid fényképes szakmai életrajzzal, 
motivációs levél kíséretében az allas@odz.hu címre. 
 
A jelentkezés határideje: 2023. április 1. 
Munkakezdés ideje: a pályázatok elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2023. május 1-jén. 

mailto:allas@odz.hu

