Polski Związek Tenisowy
Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na obszarze całego kraju
poszukuje odpowiednich kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Szef Wyszkolenia
Miejsce pracy: cały kraj
Opis stanowiska
 Opracowywanie koncepcji programów szkoleniowych PZT i nadzór nad ich prawidłową
realizacją
 Opracowanie planu programów zgrupowań i konsultacji szkoleniowych PZT oraz nadzór nad
ich prawidłową realizacją
 Kontrola pracy trenerów współpracujących z PZT
 Współpraca z Wojewódzkimi Związkami Tenisowymi w zakresie szkolenia kadr wojewódzkich
oraz realizacji programów szkoleniowych PZT
 Współpraca z klubami w sprawach szkoleniowych
 Przygotowanie koncepcji letniego i halowego kalendarza imprez PZT
 Ocena poziomu organizacji turniejów PZT
 Przygotowanie projektów i wniosków dotyczących sportu wyczynowego, związanych
z zadaniami Ministerstwa Sportu i Turystyki
 Nadzór oraz bieżąca koordynacja prawidłowego wnioskowania i rozliczenia środków
finansowych przez zawodników i trenerów wydatkowanych w ramach programów PZT
 Nadzór, interpretacja i przygotowanie propozycji zmian w Regulaminach Sportowych PZT
 Udział w pracach Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT
 Przygotowanie programowe konferencji i warsztatów trenerskich PZT
 Przygotowanie materiałów na Zarząd w zakresie kompetencji
 Udział w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym
 Opiniowanie zasadności inwestycji tenisowych z punktu widzenia szkoleniowego
Wymagania
 doświadczenie osobiste i zawodowe w tenisie
 znajomość środowiska tenisowego w kraju i za granicą
 wykształcenie wyższe trenerskie
 biegła znajomość języka angielskiego
 kreatywność i umiejętności administracyjne
 łatwość podejmowania decyzji
 umiejętność współpracy w zespole oraz umiejętność godzenia rozbieżnych stanowisk
 pełna dyspozycyjność i gotowość do pracy stosownie do potrzeb związku
Dodatkowo, podczas rozmowy z kandydatem, komisja konkursowa oczekiwać będzie prezentacji,
obejmującej analizę obecnego stanu tenisa w Polsce i stanu struktury szkolenia w tenisie wyczynowym
oraz planu rozwoju tenisa i zasad szkolenia w tenisie w Polskim Związku Tenisowym.
Oferujemy
 szerokie możliwości rozwoju zawodowego
 wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy
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 30 listopada 2O17 r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

