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Dyrektor Sportowy
Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą skater’ów, zrzeszonych w formie Komisji ds. Deskorolki funkjconującej w strukturach
Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Komisja ta jest organem decyzyjnym w kwestiach
związanych z deskorolką, odpowiadającym przed zarządem wyżej wymienionego związku. Do naszych
zadań należy m.in. rekrutacja Dyrektora Sportowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego pracą.
Czego oczekujemy?
Jako Dyrektor Sportowy będziesz odpowiedzialny za nadzór pracy trenerów kadry oraz
współtworzenie i realizację programu przygotowań deskorolkowej Kadry Narodowej w sezonie 2018.
Do Twoich obowiązków należeć będzie również obsługa i koordynacja zadań związanych z wnioskami
o dofinansowanie w ramach programów Ministerstwa Sportowego i Turystyki. Twoim celem będzie
efektywne zarządzanie sztabem trenerskim prowadzące do osiągnięcia możliwie najlepszych
wyników w tegorocznych zawodach.
Kogo poszukujemy?
Idealny kandydat to osoba o następującym profilu:















Posiada bogatą wiedzę w tematyce skateboarding’u
Jest dobrze zorientowany w obszarze globalnej sceny deskorolkowej
Zna infrastrukturę deskorolkową, szczególnie europejską
Posiada pomysł na plan przygotowania Kadry Narodowej
Jest skutecznym liderem i motywatorem, posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu
zespołem
Posiada wysokie umiejętności interpersonalne szczególnie w obszarze komunikacji i budowania
relacji
Umie biegle posługiwać się pakietem Ms Office (szczególnie Ms Excel)
Posiada doświadczenie w obsłudze wniosków w ramach programów rządowych
Biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie
Jest elastyczny czasowo i gotowy na podróżowanie w ramach zgrupowań, zna metody
zarządzania
Posiada wyższe wykształcenie (preferowany AWF lub inne o profilu „Zarządanie”)
Jest doświadczony we współpracy międzynarodowej oraz koordynacji działań w podległych
placówkach
Jest doświadczony w tworzeniu i zarządzaniu strukturami wielopoziomowymi
Posiada wiedzę z zakresu programowania treningu dla sportu wyczynowego
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Posiada prawo jazdy kat. B

Co oferujemy?






Pracę w zespole, który łączy pasja do deskorolki
Możliwość łączenia pasji z realizacją kariery zawodowej
Zatrudnienie w formie umowy o pracę
Aktrakcyjne wynagrodzenie
Wyjazdy krajowe i zagraniczne

Informacje dodatkowe
Kandydatury prosimy zgłaszać drogą e-mail na adres biuro@pzsw.org do dnia 30.04.2018.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
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