A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Plébánia
pályázatot hirdet
KÁNTOR-KÓRUSVEZETŐ állás betöltésére
Munkakör:
kántor-kórusvezető
Foglalkoztatás jellege:
Határozatlan idejű munkaviszony – három hónap próbaidő kikötésével –, teljes napi munkaidőben
történő foglalkoztatás.
A munkavégzés helye:
3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.
Feladatok:
• a hétköznapi (2) és a vasárnapi (4) szentmisék énekeinek vezetése (orgonán való kísérettel
és énekével)
• litániák vezetése (vasárnaponként, valamint májusban és júniusban minden nap)
• esküvők, temetések, gyászmisék szertartásainak vezetése (a kántor és orgonista szolgálatnak
megfelelően)
• a templom felnőtt énekkarának vezetése (heti egy próba), személyi összetételének fiatalítása
(az énekkar a nagy egyházi ünnepek alkalmával teljesít szolgálatot a szentmiséken)
• egyházzenei koncertek szervezése
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

legalább kántorképzői, vagy magasabb zenei végzettség
kántori és kórusvezetői gyakorlat (min. 2 év)
liturgikus előírások hiánytalan, pontos és naprakész ismerete
gregorián énekek, az „Éneklő Egyház” és a „Szent vagy, Uram” átfogó ismerete és
kíséretében való jártasság
biztos orgonálási tudás (pedállal)
erőteljes énekhang (mikrofon nélkül is, ha szükséges)
zenei improvizációs képesség
rendezett szentségi élet

Előnyt jelent:
•
•
•
•
•
•
•

zeneakadémiai vagy MALÉZI egyházzene-karvezető diploma
fiatal életkor
férfi jelentkező
idegen nyelvi tudás
közösségteremtő képesség
alapvető informatikai ismeret
hitoktatói végzettség

A pályázótól elvárt képességek:
• kiemelkedő elkötelezettség és rugalmasság a liturgikus szolgálatban
• alkalmazkodó képesség

• megbízhatóság és pontosság
• fiatalokkal való kreatív foglalkozás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar
nyelvű, szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
• plébánosi ajánlás (szkennelve)
• egyházzenei ajánlás (szkennelve)
Bérezés, egyéb juttatások:
• kántori alap fizetés (megegyezés szerint)
• stóla, stipendium kántorra eső része
• szolgálati lakás
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. június 30. szombat 24.00
A pályázatok benyújtásának módja:
E-mail-ben, a kazmer@ofm.hu címre.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat július 11-én, szerdán 9 órára a plébánia személyes
meghallgatásra hívja. Ezen alkalommal a plébánia vezetése szakmai zsűri bevonásával kíván
megbizonyosodni a jelentkező személyi és zenei adottságairól, alkalmasságáról.
A szolgálat kezdési ideje (a munkaviszony kezdete):
2012. augusztus 6. hétfő
A plébánia életének sok eleme megismerhető a www.gyongyos.ofm.hu oldalon.
Egyéb kérdésekkel, speciális részletekkel Kárpáti Kázmér ferences plébánoshoz lehet fordulni
(20/770-4027).

