Konkurs na stanowisko
Kierownika wyszkolenia Polskiego Związku Łuczniczego
Polski Związek Łuczniczy ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia.
Zadania główne:
1) przygotowanie planów szkoleniowych dla zawodników kadr narodowych;
2) koordynowanie pracy sztabu szkoleniowego PZŁucz: trenerów kadr narodowych
i trenerów współpracujących;
3) koordynowanie szkolenia, w szczególności przygotowań do Igrzysk Olimpijskich
2020 r.
4) opracowanie harmonogramu akcji szkoleniowych na kolejne lata dla wszystkich grup
szkoleniowych;
5) współpraca w opracowywaniu kalendarza imprez sportowych;
6) współpraca merytoryczna w opracowywaniu regulaminów sportowych i biuletynów
PZŁucz;
7) nadzór nad realizacją akcji szkoleniowych;
8) współpraca w opracowywaniu oferty dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, rozliczaniu
akcji szkoleniowych;
9) koordynowanie potrzeb zakupowych sprzętu sportowego
10) współpraca z Biurem PZŁucz w zakresie bieżącego nadzoru nad realizacją akcji
szkoleniowych.
Wymagania:
1) wykształcenie wyższe, preferowane na Akademii Wychowania Fizycznego.
2) uprawnienia trenerskie - minimum trener I klasy w łucznictwie;
3) wymagany staż pracy w łucznictwie - minimum 10 lat;
4) wysokie osiągnięcia w pracy trenerskiej: medale MŚw, ME, MPS;
5) praktyczna znajomość dyscypliny i przepisów sportowych w łucznictwie
6) praktyczna znajomość planowania i prowadzenia procesu szkolenia w łucznictwie;
7) znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz
programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu
i Turystyki;
8) znajomość prowadzenia wymaganej dokumentacji dotyczącej organizacji szkolenia;
9) posiadanie kompetencji kierowniczych, w tym umiejętność współpracy i zarządzania
pracownikami;
10) umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu;
11) umiejętność koordynowania procesów o wysokim stopniu złożoności;
12) dyspozycyjność, w tym również gotowość do wyjazdów służbowych (krajowych
i zagranicznych);
13) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym
(preferowany j. angielski);
14) znajomość obsługi komputera, programu Office, w tym Excel i Word.
15) prawo jazdy kat. B;

16) dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku
kierowniczym.
Wymagane dokumenty:
1) CV;
2) list motywacyjny;
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia
trenerskie;
4) potwierdzony przebieg pracy zawodowej z wyszczególnionymi osiągnięciami
trenerskimi;
5) pisemny projekt koncepcji organizacji szkolenia na 2018 r. i współpracy z trenerami
kadr narodowych, trenerami współpracującymi i Biurem PZŁucz.
6) zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.
Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej
kopercie z dopiskiem "Konkurs na Kierownika wyszkolenia PZŁucz" w terminie do dnia 5
grudnia 2017 r. do godz. 12:00 na adres: Polski Związek Łuczniczy ul. Oleandrów 6; 00-629
Warszawa (decyduje data wpływu wniosku do biura Związku).
Procedura i przebieg konkursu:
1) konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZŁucz przy
udziale przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2) Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne odbędą się
po dniu 5 grudnia 2017 r. O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych osoby
zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą elektroniczną lub telefoniczną.
3) Komisja konkursowa rozpatrzy nadesłane oferty i po przeprowadzeniu rozmów
kwalifikacyjnych zarekomenduje Zarządowi PZŁucz kandydaturę na stanowisko
Kierownika wyszkolenia.
4) Komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów, może
wnioskować do Zarządu Związku o unieważnienie konkursu.
5) Ostateczną decyzję o wyborze osoby na stanowisko Kierownika wyszkolenia
podejmie Zarząd PZŁucz.
6) Zarząd PZŁucz zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny
w każdym czasie.

