Polski Związek Tenisowy - Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na obszarze całego kraju poszukuje
odpowiednich kandydatów / kandydatek na stanowisko:
Trener Kadry Narodowej do lat 12
Miejsce pracy: cały kraj
Opis stanowiska:
1. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Kadry Narodowej Juniorów PZT.
2. Przygotowanie planów ramowych Kadry Narodowej Juniorów w obszarze wyznaczonym przez Szefa
Wyszkolenia PZT lub Trenera Koordynatora Kadr Narodowych do lat 12 i 14.
3. Wyjazdy na imprezy mistrzowskie oraz wskazane przez Szefa Wyszkolenia PZT.
4. Przygotowanie konsultacji i zgrupowań.
5. Prowadzenie treningów podczas konsultacji i zgrupowań.
6. Przygotowanie planów szkoleniowych dla czołowych zawodników U12.
7. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych.
8. Przygotowanie i realizacja procedury zgłoszeniowej na imprezy mistrzowskie i inne wskazane przez
Szefa Wyszkolenia PZT.
9. Przygotowanie rozliczeń finansowych.
10. Sprawy organizacyjne związane z wyjazdami na zawody i konsultacje.
11. Sprawy organizacyjne związane z działalnością sportową PZT.
12. Ścisła współpraca z Koordynatorem Tenis10.
13. Udział w spotkaniach, konferencjach i warsztatach wskazanych przez Szefa Wyszkolenia.
Przewidywana ilość dni wyjazdowych w ramach realizacji ww. założeń:
90-110 dni rocznie
Przewidywana ilość pracy biurowej (poza dniami wyjazdowymi):
ok. 200 godzin rocznie
Proponowane wynagrodzenie:
3500-6000 zł
Czas trwania umowy:
do 31 grudnia 2019 r.
Wymagania:
• doświadczenie osobiste i zawodowe w tenisie
• umiejętność pracy w zespole
• doświadczenie w organizacji zgrupowań sportowych
• doświadczenie w organizacji wyjazdów na turnieje (w tym turnieje zagraniczne)
• doświadczenie w coachingu podczas turniejów
• znajomość przepisów PZT, ITF, TE
• wykształcenie wyższe
• posiadanie prawa jazdy
• biegła znajomość języka angielskiego
• umiejętności administracyjne
• umiejętność budowania relacji z rodzicami zawodników i innymi trenerami
• łatwość podejmowania decyzji
• pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy stosownie do potrzeb PZT
• licencja PZT lub innego związku krajowego
• uprawnienia minimum trenera / trener II klasy wg starej nomenklatury (*)
(*) w przypadku osób posiadających uprawnienia instruktora wg starej nomenklatury możliwe jest
warunkowe przystąpienie do konkursu z obowiązkiem rozpoczęcia kursu na stopień trenera
w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2018 r.
Dodatkowo, podczas rozmowy z kandydatem, komisja konkursowa oczekiwać będzie prezentacji,
obejmującej analizę obecnego stanu tenisa w Polsce w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz
wizję pracy z Kadrą Narodową.
Zainteresowane osoby, które spełniają wyżej wymienione oczekiwania, prosimy o przysyłanie CV ze
zdjęciem, listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów, potwierdzających wykształcenie, posiadane
uprawnienia i przebieg pracy zawodowej – mailem na adres pzt@pzt.pl do dnia 25 marca 2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

