Poznań, dn. 02.08.2017r.

Polski Związek Kręglarski ogłasza konkurs na stanowisko Trenera
Kadry Narodowej U18 i U23 (Juniorek Młodszych i Juniorek oraz
Juniorów Młodszych i Juniorów)

1. INFORMACJE O STANOWISKU I KONKURSIE:
1.1 Trenerem koordynatorem jest Kol. Andrzej Łoszyk trener kl. Mistrzowskiej będący
jednocześnie przewodniczącym Komisji Szkoleniowej SKK PZK
1.2. Nazwa: TRENER KADRY NARODOWEJ Juniorek Młodszych i Juniorek oraz
Juniorów Młodszych i Juniorów.
1.3. Trener Kadry Nardoowej jest członkiem Komisji Szkoleniowej Sekcji Kręglarstwa
Klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego.
1.4. Zarząd Sekcji Kręglarstwa Klasycznego ustalił, że dla kategorii wiekowych Juniorka
Młodsza, Juniorka, Junior Młodszy i Junior zostanie powołanych dwóch trenerów.
1.5. Zakładany okres pracy: od chwili powołania do końca czerwca 2021. Okres ten może
ulec zmianie na wniosek trenera lub Zarządu SKK PZKręgl. w całym okresie
obowiązywania.
1.6. Cel strategiczny: rozwój Kadry Narodowej, mierzony sukcesami na arenie
międzynarodowej.
1.7. Cel główny: realizacja wyznaczonych celów szkoleniowych SKK PZKregl.
1.8. W trakcie pracy z kadrą trenerzy obowiązkowo prowadzą dokumentację trenerską
(Dziennik trenera - wersja podana przez Kierownika Wyszkolenia PZKręgl.), którą
okazuje na żądanie Kierownika Wyszkolenia PZKręgl. lub Zarządu SKK PZKregl.

2. WYMAGANIA
2.1.Doświadczenie i kwalifikacje: co najmniej 3-letni staż pracy szkoleniowej w
kręglarstwie klasycznym.
2.2. Uprawnienia: licencja trenerska wydana przez PZKręgl.
2.3. Wykształcenie: średnie
2.4. Inne
•
•

Kreatywność i pasja
Dyspozycyjność

•
•
•

Umiejętność pracy w zespole
Znajomość pracy z komputerem
Znajomość nowoczesnych narzędzi pracy

3. ZAWARTOŚĆ OFERTY KONKURSOWEJ
3.1. List motywacyjny i CV.
3.2. Plan przygotowań dla zawodników kadry w danej kategorii wiekowej w oparciu o
przedstawiony na stronie kalendarz imprez na sezon 2017/18 oraz plan długoterminowy
pracy z Kadrą Narodową w celu uzyskania jak najlepszych wyników podczas Mistrzostw
Świata w 2020 r., które odbędą się w Polsce.
3.3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (przebieg
pracy trenerskiej i doświadczenie, kopia dyplomu ukończenia studiów lub kursów
trenerskich, instruktorskich, potwierdzenia o odbytych stażach, osiągnięcia w pracy
trenerskiej i inne dokumenty wg uznania kandydata).
3.4. Zaświadczenie lekarskie (z okresu ostatnich 3 miesięcy) potwierdzające zdolność
pracy na stanowisku trenera (może być od lekarza pierwszego kontaktu).
3.5. Oświadczenie o niekaralności
3.6. Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia posiadanych kwalifikacji.
3.7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3.8. Dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres email.

4. TRYB POSTEPOWANIA KONKURSOWEGO
4.1. Postępowanie Konkursowe przeprowadzane jest przez Kierownika Wyszkolenia
PZKręgl.
4.2. Postępowanie konkursowe Komisja rozpoczyna od sprawdzenia terminowości
składania ofert, ich kompletności oraz ustalenia, czy kandydaci spełniają wymagania
wskazane w ogłoszeniu.
4.3. Oferty złożone przed ogłoszeniem konkursu lub po terminie ich składania oraz oferty
niekompletne podlegają odrzuceniu.
4.4. W przypadku odrzucenia ofert z powodów wymienionych w pkt. 4.3. niniejszego
ogłoszenia osoby je składające zostaną pisemnie powiadomione o przyczynach
odrzucenia.
4.5. Postępowanie konkursowe przeprowadzone jest w dwóch etapach:
ETAP 1 - Kierownik Wyszkolenia na podstawie przyjętych ofert dokonuje wstępnej oceny
kandydatów, polegającej na analizie złożonych dokumentów i sprawdzenia ich zgodności
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
ETAP 2 - Kierownik Wyszkolenia przedstawia Zarządowi SKK PZKręgl. wyniki wstępnej
oceny oraz przedstawia propozycje składu Komisji Szkolenia Zarządowi SKK PZKręgl
(trenerów kadry)

4.6. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru trenerów kadry zostanie podjęta przez Zarząd
SKK PZKręgl., przy udziale konsultacyjnym Kierownika Wyszkolenia.

5. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
5.1. Oferty konkursowe zawierające wymaganą dokumentację powinny zostać doręczone
osobiście lub listownie w terminie do 01.09.2017 r. (decyduje data wpływu) na adres:
Polski Związek Kręglarski
ul. Zeylanda 5
61-808 Poznań
Z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Trenera Kadry Narodowej U18 i U23”
5.2. Zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną i faksem nie będą brane pod uwagę.
5.3. Członkowie Komisji Wyszkolenia (Trenerzy kadry) zostaną podani do publicznej
wiadomości po zebraniu Zarządu SKK PZKręgl., na którym zostaną powołani Trenerzy
kadry.
5.4. Decyzje odnośnie trenerów zostaną podjęte nie później niż 09.09.2017 r.

