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Szeretnél az egyik legfiatalosabb hazai szimfonikus zenekar népszerűsítésével foglalkozni, miközben rengeteg 
kulturális élménnyel gazdagodhatsz? Óbudai irodánk csapatába keresünk lelkes, akár pályakezdő, kultúra iránt 
fogékony munkatársat, aki nemcsak hatékony és kreatív, de fontosak számára zenei, kulturális értékeink és 
szociális tevékenységünk is. 
 
Mire számíthatsz, ha csatlakozol a csapatunkhoz? 
• Marketing asszisztensként elsősorban koncertjeink és egyéb művészeti eseményeink népszerűsítésén kellene 
dolgoznod. Fő feladatod lenne a zenekar marketing tevékenységével kapcsolatos valamennyi információs, 
adminisztratív és kommunikációs tevékenység szervezése. 
• Reményeink szerint veled együtt fogjuk megtervezni marketing stratégiánkat, majd a te feladatod lenne 
beütemezni, lebonyolítani, nyomon követni és adminisztrálni a hagyományos és kevésbé hagyományos 
kampányokat. 
• Munkádhoz tartozna új kommunikációs csatornák felkutatása, újabb kapcsolatok kiépítése is. 
• Tucatnyi csapatunkban elsősorban a sajtós és közönségszervező kollégákkal dolgoznál közvetlenül. Közvetlen 
felettesed a kommunikációs vezető lesz, aki akár mentorként segíti marketing asszisztensi és projektmenedzseri 
képességeid fejlesztését. 
 
Főbb feladatok 

• marketing kampányok teljes körű koordinálása, különböző promóciók megszervezése; 

• a médiavásárlásban és -tervezésben való aktív részvétel, aktivitások újragondolása; 

• promóciós anyagok, hirdetések tervezése, készítésének és beszerzésének menedzselése; 

• online marketing kampányok tervezése, marketing projektek kezdeményezése, menedzselése, 
határidők betartásának biztosítása; 

• a zenekar weboldalának karbantartása, szöveges tartalmainak gondotása, kapcsolattartás a fejlesztővel, 
grafikussal; 

• részvétel a zenekar projektjeihez kapcsolódó rendezvények előkészítésében, szervezésében, 
lebonyolításában; 

• versenytársak marketing és reklámtevékenységének figyelése; 

• partnerekkel, ügynökségekkel való folyamatos kapcsolattartás; 

• a munkaköréhez kapcsolódó adminisztratív feladatok teljes körű végzése, riportok készítése. 
 
Elvárások 

• felsőfokú végzettség, 

• hagyományos, digitális és közösségi marketingeszközök és -trendek ismerete, 

• kiváló szervező- és kommunikációs készség, proaktivitás, 

• talpraesett, ambiciózus, tanulni vágyó személyiség, 

• együttműködési és kompromisszumkészség, 

• precíz és pontos munkavégzés, határidők betartása, a több feladatra való egyidejű koncentrálás 
képessége. 

 
Előny, ha… 
• van szakirányú végzettséged, munkatapasztalatod kommunikációs és marketing területen, 
• tájékozott vagy a hazai kulturális, klasszikus zenei életben, 
• jellemző rád az önálló, gyors és precíz munkavégzés, rugalmasság, 
• jól kommunikálsz és jó a problémamegoldó készséged, 
• csapatjátékos vagy, 
• jól viseled a rugalmas időbeosztást. 
 
Mit nyújtunk cserébe? 
• változatos és kihívásokkal teli munkakört, 
• innovatív szemléletű managementet, folyton fejlődő munkakörnyezetet, 
• nagyfokú önállóságot, kreatív feladatokat, 
• részvételi lehetőséget Magyarország egyik vezető nagyzenekarának életében és hangversenyein. 



Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, alkalmazotti jogviszony 
 
Munkavégzés: heti 40 órában, alkalmanként hétvégén és ünnepnapokon is. 
 
(Ha a szakmai elvárásaink közül valamelyiknek nem felelsz meg, DE érdekel és nyitott vagy a tanulásra, akkor is 
várjuk a jelentkezésedet!) 
 
Ha szeretnél csatlakozni maroknyi lelkes csapatunkhoz, várjuk leveledet rövid fényképes szakmai életrajzzal, 
motivációs levél kíséretében, bérigény megjelölésével az allas@odz.hu címre. Külön örülünk, ha tömör 
referenciaanyagot is küldesz (kampány, honlap, közösségi média felület stb.) 
 
A jelentkezés határideje: 2023. április 1. 
Munkakezdés ideje: a pályázatok elbírálását követően azonnal, de legkésőbb 2023. április 15-én. 
 
További információ: Kádár-Csoboth Judit, kadar.csoboth@odz.hu, +36 70 669 2827 
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