Ogłoszenie
Polski Związek Pływacki informuje, że na podstawie decyzji zarządu PZP z dnia
3.09.2014r. zostaje ogłoszony konkurs na stanowisko Trenera Koordynatora
kadry narodowej seniorów w pływaniu według poniższej specyfikacji:

Wymagania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wykształcenie – wyższe
Kwalifikacje trenerskie – minimum II klasa w pływaniu
Staż pracy – minimum 5 lat w charakterze trenera w pływaniu
Stan zdrowia – dobry (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do
pracy na ww stanowisku) – lekarz medycyny pracy
Dobra znajomość obsługi programów komputerowych
Dyspozycyjność
Umiejętność pracy w zespole
Dobra znajomość języka angielskiego – w mowie i piśmie
Przedstawienie w formie elektronicznej i papierowej projektu koncepcji
przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Rio-2016 w pływaniu, zawierającej:
 Organizację szkolenia w latach 2015-2016
 Zasady kwalifikacji zawodników do szkolenia
 Zasady kwalifikacji zawodników do imprez głównych w pływaniu
(w kategorii seniorów)

Dokumenty:
1.
2.
3.
4.

Kopia dowodu osobistego lub paszportu
Kopia dokumentów potwierdzająca wykształcenie i klasę trenerską
Dokument potwierdzający staż pracy w charakterze trenera
Oświadczenie :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr133,poz.833)

Zakres obowiązków:
1. Przygotowanie ramowych i indywidualnych planów szkoleniowych w
cyklach 2014/2015 i 2015/2016
2. Współpraca z trenerami klubowymi i szkół mistrzostwa sportowego,
posiadających zawodników zakwalifikowanych do realizacji koncepcji
szkolenia
3. Składanie okresowych sprawozdań, zgodnie z wymogami PZP.

Umowa zostanie podpisana na czas określony – wg przepisów MSiT.
Szczegóły formalne zostaną zawarte po rozstrzygnięciu konkursu.
Termin składania ofert wraz z CV , projektem koncepcji i wymaganymi
dokumentami należy składać w zapieczętowanych kopertach w
terminie do 24.10.2014 na adres:
Polski Związek Pływacki
ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
Z dopiskiem : Konkurs na trenera koordynatora kadry narodowej seniorów w
pływaniu.
Inne informacje:
1. W ofercie należy podać adres do korespondencji, adres e-mail i nr
telefonu
2. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
(liczy się data wpływu do PZP)
3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do
kolejnego etapu i będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem
4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o
tym informowani.
5. Oferty osób, które nie przeszły do dalszego etapu zostaną komisyjnie
zniszczone.
Zarząd Polskiego Związku Pływackiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia
powyższego konkursu bez podania przyczyny.

