VÝKONNÝ VÝBOR ČAST
vypisuje

Výběrové řízení na funkci reprezentačních trenérů mládeže
v kategoriích juniorů, juniorek, kadetů a kadetek
ČAST nabízí trenérům stát se na plný úvazek reprezentačním trenérem
mládežnických reprezentačních výběrů pro následující období dvou sezón.
Pracovní náplň trenéra:
- vedení každodenního dvoufázového tréninku ve vybraném RCM nebo SCM dle
vzájemné dohody s ČAST a daným RCM nebo SCM ( vedení dvoufázového tréninku
Po - Pá, v minimálním rozsahu 20 hod týdně)
- koordinační činnost vybraného reprezentačního družstva
- pravidelné tréninkové kempy vybraného reprezentačního družstva v intervalu
minimálně 1x měsíčně ve svém RCM nebo SCM + 2x ročně VT společná
- spolupráce s klubovými trenéry při přípravě reprezentantů
- vedení vybraného reprezentačního družstva zejména na MSJ, MEJ a mezinárodních
turnajích mládeže
- účast na všech domácích celostátních akcích mládeže jako MČR, KT, ŽT a BTM
- příprava individuálních ročních plánů členů reprezentačního kádru
- průběžné sledování vybraných reprezentantů zejména jejich tréninkové zátěže, velký
důraz na vzájemnou spolupráci s klubovými trenéry, komunikace
Požadujeme:
- předložení sportovního životopisu trenéra
- předložení své koncepce práce s reprezentačním družstvem s výhledem na dvě
sezóny a koncepci
- dokončené studium trenérské licence A, nebo zahájení studium licence A
- trenérská praxe minimálně 5 let, aktivní využití se zásobníkem míčků
- dobrý zdravotní stav
- aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyku nejlépe Angličtiny
- schopnost týmové spolupráce, organizace reprezentačních akcí a komunikativnost
- řidičský průkaz skupiny B
- dobrá – uživatelská znalost práce s PC, email, Word, Excel
Nabízíme:
- práci s perspektivními družstvy mládeže minimálně v období dvou sezón
- vzdělávání prostřednictvím odborných seminářů a mezinárodních stáží
- smlouvu jako OSVČ od 1.8.2018 do 31.7.2020
- finanční podmínky:
Měsíční paušální částka minimálně ve výši 35.000,-Kč
+ denní odměna 1.000,-Kč/den za vedení hráčů na oficiálních mezinárodních
turnajích, VT jak v zahraničí tak mimo své SCM
+ možnost osobního ohodnocení
Termín přihlášek:
Termín vyhodnocení:
Nástup do funkce:

do 15.12.2017
do 31.1.2018
od 1.8.2018

Přihlášky zasílejte poštou na adresu: ČAST, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov
Kopie elektronickou poštou:
zbynek.spacek@ping-pong.cz (předseda ČAST)
nikolas.endal@gmail.com (místopředseda ČAST)
petr.nedoma@volny.cz (předseda KVS)

