Krotoszyn, dnia 16.11.2018 r.
Polski Związek Sumo
ogłasza konkurs
na stanowisko trenera kadry narodowej sumo kadetów i młodzików
I. Główne obowiązki.
Przygotowanie kadry narodowej sumo kadetów i młodzików do udziału w zawodach mistrzowskich
w 2019 - 2020r. (Mistrzostwa Europy).
II. Warunki zatrudnienia.
Umowa o dzieło od 31.12.2018 r., okresowa ocena pracy po Mistrzostwach Europy 2019.
Pozytywna ocena jest podstawą do kontynuacji dalszej współpracy.
III. Wymagania konieczne:
a) kierunkowe wykształcenie wyższe,
b) udokumentowane ostatnie 5 lat pracy w charakterze trenera sumo z grupą szkoleniową kadetów i
młodzików,
d) aktualna licencja trenerska PZS (dotyczy trenera z Polski),
e) przedłożenie na piśmie projektu programu szkolenia do Mistrzostw Europy w 2019 r.,
f) potwierdzony przebieg pracy z wyszczególnionymi osiągnięciami w pracy trenerskiej.
g) minimum 10 - letni staż pracy w sumo.
IV. Wymagania pożądane:
a) znajomość języka obcego angielskiego lub rosyjskiego,
b) znajomość obsługi programów komputerowych w stopniu podstawowym: Windows, Microsoft
Word, Excel, Outlook, Internetu, programu do obciążeń treningowych,
c) komunikatywność,
d) dyspozycyjność,
e) zdolność do pracy w zespole,
f) osiągnięcia podopiecznych w 3 ostatnich latach pracy w charakterze trenera sumo z grupą
szkoleniową kadetów i młodzików,
g) prawo jazdy kat. B.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku trenera z zagranicy),
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) oświadczenie kandydata o niekaralności (dotyczy trenera z kraju),
d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e) CV i list motywacyjny.
VI. Inne dokumenty:
zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
Dokumenty, zgodnie z pkt. III i pkt. V, a także pkt IV i VI należy składać w terminie do
10.12.2018 r. do biura PZS w Krotoszynie ul. Mały Rynek 13, do godz. 11.00. z dopiskiem
„Oferta pracy – trener sumo kadetów i młodzików”. Liczy się data wpłynięcia dokumentów do
biura.
Inne informacje:
a) w dniu 17.12.2018 r. o godz. 12.00 w biurze PZS zostaną przeprowadzone rozmowy z wybranymi
kandydatami,
b) zgłoszenia niezakwalifikowanych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone,
c) dodatkowe informacje można uzyskać od Dyrektora Biura Związku Magdaleny Kowalskiej – pod
nr tel. kom. 516 893 094.
Konkurs zostanie przeprowadzony w formie przesłuchań kandydatów przez Komisję Konkursową
(Prezes PZS, Kierownik Wydziału Wyszkolenia, Dyrektor Biura Związku, przedstawiciel MSiT).
Zainteresowani winni być przygotowani na pytania Komisji dotyczące:

a) własnej koncepcji szkolenia;
b) założeń organizacyjnych i metodycznych procesu szkolenia;
c) zasad współpracy szkoleniowej i organizacyjnej z trenerami klubowymi.
Postanowienia końcowe:
a) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.12.2018 r.
b) Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem niepracowniczego stosunku
zatrudnienia z PZS. Decyzja Zarządu PZS po zatwierdzeniu propozycji Komisji jest podstawą do
podpisania umowy,
c) Komisja Konkursowa może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

