KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA WYSZKOLENIA
POLSKIEGO ZWIĄZKU PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Kierownika Wyszkolenia :
Termin zgłoszeń upływa 29.02.2020 roku. Liczy się data wpływu na adres biura Związku , ul. Marymoncka 34,
01-813 Warszawa.
1. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

MIEJSCE PRACY:
Biuro Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów
UI. Marymoncka 34
01-813 Warszawa
2. Wymagania konkursowe dla kandydatów ubiegających o stanowisko Kierownika Wyszkolenia
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów:
- wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie Menadżer Sportu,
- uprawnienia do pracy szkoleniowej minimum trener II klasy,
- wymagane doświadczenie minimum pięcioletni staż pracy w sporcie wyczynowym w tym co najmniej
rok na stanowisku kierowniczym (preferowane w jednostkach związanych z szeroko pojętym sektorem
kultury fizycznej),
- wymagana teoretyczna i praktyczna znajomość procesu treningu sportowego wysokokwalifikowanych zawodników,
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, stosowanego w IWF (mile widziany drugi język),
- znajomość procedur i przepisów związanych z rozliczaniem zadań realizowanych na zlecenie
Ministerstwa Sportu,
- umiejętność prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w systemie elektronicznym i papierowym zgodnie
z wymogami Ministerstwa Sportu,
- praca w siedzibie Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów,
- współpraca z biurem związku w zakresie opracowywania ofert programowych i sprawozdań
do Ministerstwa Sportu,
- doświadczenie w pracy trenerskiej , menadżerskiej, naukowej.
- wymagana znajomość obsługi programów komputerowych, obowiązujących w procesie organizacji
działu szkolenia (Pakiet Office),
- umiejętność stosowania przepisów ustawy o sporcie,
- zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji,
- gotowość do wyjazdów służbowych , prawo jazdy kat. B,
- posiadanie kompetencji kierowniczych w tym umiejętność współpracy i zarządzania. niekaralności
za umyślne przestępstwo lub pisemne oświadczenie kandydata, o niekaralności za przestępstwo skarbowe,
kandydat nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r.,poz.2077, z poz. zm.),
- pisemne oświadczenie o niekaralności za stosowanie dopingu.
3. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które kandydaci winni dostarczyć :
- CV,
- kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
- dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe istotne w pracy
Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku,
- dokument potwierdzający staż pracy w sporcie, jednostkach kultury fizycznej,
- pisemny projekt pracy wydziału szkolenia PZPC w cyklu Olimpijskim,
- pisemne oświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby konkursu.

4. Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów :
- Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów " w terminie
do 29.02.2020 r., na adres korespondencyjny: Polski Związek Podnoszenia Ciężarów ul. Marymoncka 34,
01-813 Warszawa. Decyduje data wpływu oferty do biura PZPC,
- Nie będą rozpatrywane oferty składane przez pełnomocników w imieniu zainteresowanych.
5. Przebieg i procedura Konkursu:
- Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w składzie: Jarosław
Sacharuk – przewodniczący, Ryszard Szewczyk, Jacek Góralski, Mateusz Błachowicz, Dawid Fertykowski,
Marcin Dołęga – członkowie oraz przedstawiciel Ministerstwa Sportu, rozpatrzy nadesłane oferty i wyłoni
kandydaturę na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów,
- Komisja Konkursowa w przypadku braku odpowiednich kandydatur może wnioskować do Zarządu PZPC
o unieważnienie konkursu,
- Komisja Konkursowa przed ogłoszeniem wyników Konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów
na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne
.- Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów ,
- Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny.

