VÝKONNÝ VÝBOR ČAST
vypisuje

Výběrové řízení na funkci reprezentačního trenéra žen
ČAST nabízí profesionálním trenérům stát se reprezentačním trenérem družstva žen s možností
realizace v olympijském cyklu směřovaném k OH 2016 v Rio de Janeiru.
Ve výběrovém řízení bude vybrán jeden reprezentační trenér, který bude odpovídat za reprezentační
družstvo žen.
Pracovní náplň trenéra:
- příprava reprezentačního družstva žen dle schváleného tréninkového plánu
- aktivní vedení realizačního týmu reprezentace žen
- koordinační činnost reprezentačního družstva žen
- spolupráce s klubovými trenéry při přípravě reprezentantek
- plánování a vedení tréninkové dokumentace a řízení tréninkového procesu v centrální
přípravě
- vedení reprezentačního družstva žen zejména na MS, ME, při utkáních kvalifikace ME a na
turnajích série PRO TOUR
- průběžné sledování reprezentantek v dlouhodobých soutěžích
- koordinační činnost nižších složek reprezentace, spojené s členstvím v KVS
- spolupráce při školení a doškolování trenérů ČAST.
Požadujeme:
- předložení sportovního životopisu trenéra
- předložení své koncepce práce s reprezentačním družstvem žen s výhledem k OH 2016
- dokončené studium trenérské licence A, nebo studium licence A
- trenérská praxe minimálně 5 let
- zkušenosti s přípravou vrcholových stolních tenistů, praxe u družstev nejvyšší soutěže ČR,
případně v zahraničí, nebo u reprezentačních družstev
- dobrý zdravotní stav
- aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyka nejlépe Angličtiny
- schopnost týmové spolupráce a komunikativnost
- dobrá – uživatelská znalost práce s PC
- oprávnění k řízení motorového vozidla
Nabízíme:
- práci s perspektivním družstvem žen do Olympijských her 2016 v Rio de Janeiru
- smlouvu jako OSVČ od 1.11.2012 do 31.8.2016
- finanční podmínky budou nabídnuty při osobních pohovorech s jednotlivými uchazeči
Termín přihlášek:
Termín osobních pohovorů:
Termín vyhodnocení:
Nástup do funkce:

do 15.10.2012
od 15.10 do 31.10.2012
do 31.10.2012
od 1.11.2012

Přihlášky zasílejte poštou na adresu: ČAST, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov
Kopie elektronickou poštou:
zbynek.spacek@ping-pong.cz (předseda ČAST)
endal@klikni.cz (místopředseda pro vrcholový sport)

