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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΗ / ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ  

ΣΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

Εργάτη / Οδηγού Επαγγελματία στην κλίμακα Ε7-Ε8 με μηνιαίες απολαβές €1196,00 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. Οδηγεί όλα τα αυτοκίνητα του Οργανισμού μεγάλου και μικρού κυβισμού καθώς επίσης και 

αυτοκίνητα για τα οποία απαιτείται επαγγελματική άδεια (λεωφορείο, φορτηγό / νταλίκα) εάν και 

εφ’ όσον υπάρξει κατάλληλη εκπαίδευση και εξασφάλιση των νενομισμένων αδειών. 

2. Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των σκηνικών κατά τις περιοδείες του 

θιάσου και την καλή φύλαξή τους. 

3. Βοηθά τον πελεκάνο και τον συγκολλητή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους στα εργαστήρια του 

ΘΟΚ κάτω από την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Ξυλουργικού Εργαστηρίου του ΘΟΚ και κάτω 

από τη διοικητική ευθύνη του Τεχνικού Προϊστάμενου / Συντονιστή. 

4. Βοηθά το Τεχνικό προσωπικό στο στήσιμο και ξεστήσιμο των σκηνικών καθώς επίσης και τα άλλα 

Τμήματα (Φωτιστής, Ηχητικός, Φροντιστής, Αμπιγιέζ) εντός και εκτός Λευκωσίας σε θεατρικούς 

χώρους κάτω από την καθοδήγηση του Ανώτερου Τεχνικού ή του Διευθυντή Σκηνής ή Βοηθού 

Διευθυντή Σκηνής ή άλλου αρμόδιου Υπεύθυνου Τεχνικού. 

5. Εκτελεί καθήκοντα Βαφέα στα εργαστήρια, σε θεατρικούς χώρους ή άλλους χώρους που θα του 

ζητηθεί. 

6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν εκτός του χώρου του εργαστηρίου και του 

θεάτρου. 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Κατοχή επαγγελματικής άδειας οδηγήσεως. 

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 – ΕΡΓΑΤΗΣ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ». 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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