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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  

ΚΟΠΤΡΙΑΣ / ΡΑΠΤΡΙΑΣ / ΒΕΣΤΙΑΡΙΣΤΡΙΑΣ / ΑΜΠΙΓΙΕΖ  

ΣΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο ωρομισθιακών θέσεων 

Κόπτριας/Ράπτριας/Βεστιαρίστριας/Αμπιγιέζ στην κλίμακα Ε6-Ε7 με μηνιαίες απολαβές €1130,00 

πλέον 10% για επίδομα ακανόνιστου ωραρίου.  Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα 

με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός. 

 

Το χειμερινό ωράριο εργασίας είναι σε εξαήμερη βάση με εβδομαδιαία αργία τη Δευτέρα, ενώ το 

καλοκαιρινό ωράριο εργασίας είναι σε πενθήμερη βάση και οι εβδομαδιαίες αργίες είναι η Κυριακή και 

η Δευτέρα. Σύνολο 38 ώρες τη βδομάδα. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Κάτω από τις οδηγίες του Τεχνικού Προϊστάμενου/Συντονιστή του Οργανισμού ή των εντεταλμένων 

από αυτόν. 

1. Τα κύρια καθήκοντα θα είναι η εκτέλεση εργασίας στον τομέα της κοπτικής/ραπτικής θεατρικών 

κοστουμιών στο εργαστήριο Ραπτικής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου κάτω από την 

καθοδήγηση, επίβλεψη και εποπτεία της Κόπτριας / Ράπτριας / Βεστιαρίστριας. 

 

2. Θα εκτελεί καθήκοντα Βεστιαρίστριας δηλαδή στη φύλαξη και συντήρηση του ενδυματολογίου του 

Οργανισμού στο Βεστιάριο του ΘΟΚ. 

 

3. Θα εκτελεί καθήκοντα Αμπιγιέζ: 

(α) Στα πλαίσια των καθηκόντων αυτών θα παρευρίσκεται στις παραστάσεις του Οργανισμού 

εντός και εκτός έδρας σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Σκηνής ή Βοηθού Διευθυντή 

Σκηνής και θα παρέχει βοήθεια στους ηθοποιούς κατά την ένδυσή τους. 

(β) Μετά το τέλος κάθε παράστασης τακτοποιεί τις ενδυμασίες των ηθοποιών και τις ετοιμάζει 

για την επόμενη παράσταση ώστε να είναι σιδερωμένες και καθαρές. 

 

4. Εκτελεί οιανδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της ανατεθούν. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Τριετής τουλάχιστον πείρα στην κοπτική / ραπτική. 

2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του ΘΟΚ stafilari.archive@thoc.org.cy, με αναγραφή στο θέμα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΘΟΚ – ΚΟΠΤΡΙΑ/ΡΑΠΤΡΙΑ/ΒΕΣΤΙΑΡΙΣΤΡΙΑ/ΑΜΠΙΓΙΕΖ». Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 

μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 2.00 μ.μ.  

 

 

Οι διορισμοί θα προσφερθούν με την προϋπόθεση ότι οι προσληφθέντες θα προσκομίσουν ιατρική 

βεβαίωση από τον προσωπικό τους ιατρό, που να πιστοποιεί ότι μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα 

της θέσης. 

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με γραπτό μήνυμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση stafilari.archive@thoc.org.cy 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ 
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