Warszawa 00-643; ul. Nowowiejska 5/44
tel.: 0 22 840 45 57
e-mail: biuro@pztaekwondo.pl
NIP 779-20-26-124, REGON 430096079
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Warszawa, 24.11.2017 r.

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego po analizie szkoleniowej oraz ocenie startów w
roku 2017, która odbyła się w Ministerstwie Sportu i Turystyki ogłasza oferty pracy na stanowiska
trenerów poszczególnych grup szkoleniowych: seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów
młodszych (kadetów).
Ministerstwo Sportu i Turystyki zobligowało Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego do
szeregu zmian, zwłaszcza w grupie szkoleniowej senior oraz bezwzględnego wyznaczenia
trenerów, którzy będą odpowiedzialni za jakość i organizację szkolenia w poszczególnych grupach
szkoleniowych.
Zalecenie Ministerstwa Sportu dotyczące grupy szkolenia seniorów:
•

Wyznaczenie trenera głównego oraz asystenta lub/i trenerów współpracujących

odpowiedzialnego za szkolenia i koordynowanie przygotowań grupy seniorów.
•

Zmiana regulaminów powoływania zawodników na imprezy mistrzowskie w kategorii

senior, tak by wybrani zawodnicy prezentowali najwyższy poziom wyszkolenia na dzień wyboru
reprezentacji. Wybór reprezentacji powinien oprzeć się 3-4 startach kontrolnych (w tym jednym
krajowym), które zweryfikują aktualny poziom wyszkolenia oraz pozwolą na wyrównaną
rywalizację

między

wszystkimi

potencjalnymi

kandydatami

do

startów w

imprezach

mistrzowskich.
•

Zwiększenie ilość akcji centralnych i przeprowadzenie ich w Centralnych Ośrodkach

Przygotowań Olimpijskich oraz polepszenie monitoringu zawodników we współpracy z Instytutem
Sportu.
Polski

Związek

Taekwondo

Olimpijskiego

zaprasza

wszystkich

trenerów

zainteresowanych szkoleniem do zapoznania się z ofertą pracy na rzecz polskiej Kadry Narodowej
i Reprezentacji w Taekwondo Olimpijskim. Szczegółowych informacji dotyczącej oferty udziela
Dyrektor Sportowy Marcin Chorzelewski: chorzelewski@pztaekwodno.pl, tel: 607-075-071.
Osoby zainteresowane aplikowaniem na ww. stanowiska prosimy o przesyłanie CV oraz
listu motywacyjnego zawierającego szczegółowy opis osiągnięć sportowych na adres
biuro@pztaekwondo.pl do dnia 12.12.2017 r.

Biuro PZTO
W załączeniu oferty na poszczególne stanowiska.

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego ogłasza ofertę pracy na stanowisko
trenera Kadry Narodowej Seniorów
I. Główne obowiązki.
Przygotowanie kadry narodowej seniorów taekwondo olimpijskiego do udziału w zawodach
mistrzowskich w latach 2018-2019 (Mistrzostwa Europy i Świata), do kwalifikacji olimpijskich i do
Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r.
II. Warunki zatrudnienia.
•
umowa o pracę/zlecenie od stycznia 2018 r. (wynagrodzenie zgodnie z tabelą
MSiT)
•
okresowa ocena pracy po Mistrzostwach Świata 2019 i po Igrzyskach Olimpijskich
w 2020 r, pozytywna ocena jest podstawą do kontynuacji dalszej współpracy.
III. Wymagania konieczne:
Kierunkowe wykształcenie wyższe,
•

minimum tytuł trenera II klasy,

•

aktualna licencja trenerska PZTO,

•
przedłożenie na piśmie projektu wieloletniego programu szkolenia do IO w Tokio
w 2020 r.
•
potwierdzony przebieg pracy z wyszczególnionymi osiągnieciami w pracy
trenerskiej.
IV. Wymagania pożądane:
•

znajomość ́ języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

•
znajomość ́ obsługi programów komputerowych w stopniu podstawowym:
Windows, Microsoft Word, Excel, Outlook, Internetu,
•

komunikatywność,́

•

dyspozycyjność,́

•

zdolność ́ do pracy w zespole

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•

kserokopia dowodu osobistego i paszportu,

•

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę ̨ trenerską,

•

oświadczenie kandydata o niekaralności,

•

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

•

CV i list motywacyjny.

Inne dokumenty: zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
Postanowienia końcowe:
• Rozstrzygnięcie ofert nastąpi po dniu 12.12.2017 r.
• Rozstrzygnięcie ofert nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PZTO. Decyzja
Zarządu PZTO będzie podstawą do podpisania stosownej umowy.
Dokumenty, zgodnie z pkt. III i pkt. V należy przesyłać do PZTO pocztą elektroniczną na adres
biuro@pztaekwondo.pl lub tradycyjną w terminie do 12.12.2017 r. (data wpływu) na adres: ul.
Nowowiejska 5/44, 00-643 Warszawa, z dopiskiem „Oferta pracy – trener kadry narodowej
seniorów”.
……………………………………………………………………….

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego ogłasza ofertę pracy na stanowisko
trenera Kadry Narodowej Młodzieżowców
I. Główne obowiązki.
Przygotowanie kadry narodowej młodzieżowców taekwondo olimpijskiego do udziału w zawodach
mistrzowskich w latach 2018-2019 (Mistrzostwa Europy i Świata).
II. Warunki zatrudnienia.
•
umowa o pracę/zlecenie od stycznia 2018 r. (wynagrodzenie zgodnie z tabelą
MSiT)
•

okresowa ocena pracy po imprezach mistrzowskich 2019 r.

III. Wymagania konieczne:
kierunkowe wykształcenie wyższe,
•

minimum tytuł trenera II klasy,

•

aktualna licencja trenerska PZTO,

•
2019

przedłożenie na piśmie projektu wieloletniego programu szkolenia na lata 2018-

•
potwierdzony przebieg pracy z wyszczególnionymi osiągnieciami w pracy
trenerskiej.

IV. Wymagania pożądane:
•

znajomość ́ języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

•
znajomość ́ obsługi programów komputerowych w stopniu podstawowym:
Windows, Microsoft Word, Excel, Outlook, Internetu,
•

komunikatywność,́

•

dyspozycyjność,́

•

zdolność ́ do pracy w zespole

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•

kserokopia dowodu osobistego i paszportu,

•

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę ̨ trenerską,

•

oświadczenie kandydata o niekaralności,

•

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

•

CV i list motywacyjny.

Inne dokumenty: zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
Postanowienia końcowe:
• Rozstrzygnięcie ofert nastąpi po dniu 12.12.2017 r.
• Rozstrzygnięcie ofert nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PZTO. Decyzja
Zarządu PZTO będzie podstawą do podpisania stosownej umowy.
Dokumenty, zgodnie z pkt. III i pkt. V należy przesyłać do PZTO pocztą elektroniczną na adres
biuro@pztaekwondo.pl lub tradycyjną w terminie do 12.12.2017 r. (data wpływu) na adres: ul.
Nowowiejska 5/44, 00-643 Warszawa, z dopiskiem „Oferta pracy – trener kadry narodowej
młodzieżowców”.
…………………………………………………………………………………………………………….

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego ogłasza ofertę pracy na stanowisko
trenera Kadry Narodowej Juniorów
I. Główne obowiązki.
Przygotowanie kadry narodowej juniorów taekwondo olimpijskiego do udziału w zawodach
mistrzowskich w latach 2018-2019 (Mistrzostwa Europy i Świata).
II. Warunki zatrudnienia.

•
umowa o pracę/zlecenie od stycznia 2018 r. (wynagrodzenie zgodnie z tabelą
MSiT)
•

okresowa ocena pracy po imprezach mistrzowskich 2019 r.

III. Wymagania konieczne:
kierunkowe wykształcenie wyższe,
•

minimum tytuł trenera II klasy,

•

aktualna licencja trenerska PZTO,

•
2019

przedłożenie na piśmie projektu wieloletniego programu szkolenia na lata 2018-

•
potwierdzony przebieg pracy z wyszczególnionymi osiągnieciami w pracy
trenerskiej.
IV. Wymagania pożądane:
•

znajomość ́ języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

•
znajomość ́ obsługi programów komputerowych w stopniu podstawowym:
Windows, Microsoft Word, Excel, Outlook, Internetu,
•

komunikatywność,́

•

dyspozycyjność,́

•

zdolność ́ do pracy w zespole

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•

kserokopia dowodu osobistego i paszportu,

•

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę ̨ trenerską,

•

oświadczenie kandydata o niekaralności,

•

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

•

CV i list motywacyjny.

Inne dokumenty: zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
Postanowienia końcowe:
• Rozstrzygnięcie ofert nastąpi po dniu 12.12.2017 r.
• Rozstrzygnięcie ofert nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PZTO. Decyzja
Zarządu PZTO będzie podstawą do podpisania stosownej umowy.

Dokumenty, zgodnie z pkt. III i pkt. V należy przesyłać do PZTO pocztą elektroniczną na adres
biuro@pztaekwondo.pl lub tradycyjną w terminie do 12.12.2017 r. (data wpływu) na adres: ul.
Nowowiejska 5/44, 00-643 Warszawa, z dopiskiem „Oferta pracy – trener kadry narodowej
juniorów”.
……………………………………………………………………………..

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego ogłasza ofertę pracy na stanowisko
trenera Kadry Narodowej Juniorów Młodszych (Kadetów)
I. Główne obowiązki.
Przygotowanie kadry narodowej juniorów młodszych (kadetów) taekwondo olimpijskiego do
udziału w zawodach mistrzowskich w latach 2018-2019 (Mistrzostwa Europy i Świata).
II. Warunki zatrudnienia.
•
umowa o pracę/zlecenie od stycznia 2018 r. (wynagrodzenie zgodnie z tabelą
MSiT)
•

okresowa ocena pracy po imprezach mistrzowskich 2019 r.

III. Wymagania konieczne:
kierunkowe wykształcenie wyższe,
•

minimum tytuł instruktora taekwondo olimpijskiego,

•

aktualna licencja trenerska PZTO,

•
2019

przedłożenie na piśmie projektu wieloletniego programu szkolenia na lata 2018-

•
potwierdzony przebieg pracy z wyszczególnionymi osiągnieciami w pracy
trenerskiej.

IV. Wymagania pożądane:
•

znajomość ́ języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

•
znajomość ́ obsługi programów komputerowych w stopniu podstawowym:
Windows, Microsoft Word, Excel, Outlook, Internetu,
•

komunikatywność,́

•

dyspozycyjność,́

•

zdolność ́ do pracy w zespole

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•

kserokopia dowodu osobistego i paszportu,

•

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę ̨ trenerską,

•

oświadczenie kandydata o niekaralności,

•

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

•

CV i list motywacyjny.

Inne dokumenty: zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.
Postanowienia końcowe:
• Rozstrzygnięcie ofert nastąpi po dniu 12.12.2017 r.
• Rozstrzygnięcie ofert nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z PZTO. Decyzja
Zarządu PZTO będzie podstawą do podpisania stosownej umowy.
Dokumenty, zgodnie z pkt. III i pkt. V należy przesyłać do PZTO pocztą elektroniczną na adres
biuro@pztaekwondo.pl lub tradycyjną w terminie do 12.12.2017 r. (data wpływu) na adres: ul.
Nowowiejska 5/44, 00-643 Warszawa, z dopiskiem „Oferta pracy – trener kadry narodowej
juniorów młodszych (kadetów)”.

