
Výběrové řízení - trenér/trenérka SCM  

vedoucí sekce mládeže 

Český atletický svaz, vypisuje výběrové řízení na pozici:  

vedoucí trenér/trenérka Sportovního centra mládeže – sekce překážkové běhy. 
 

S trenérem bude uzavřena pracovní smlouva na 0,5 – 1,0 úvazku  
 

Požadavky: 

-    kvalifikace trenéra atletiky 1. tř., příp. 2. třídy ve spojení s odbornou praxí v trvání minimálně 5 let 

      (S podmínkou zahájení studia na Trenérské škole v co nejbližším termínu a získání kvalifikace trenéra 

      1. třídy nejpozději do 3 let.) 

-    znalost atletického prostředí ve vybrané sekci disciplín podmínkou 

-    člen atletického klubu nebo oddílu, který je přihlášen k činnosti u ČAS  

-    trenérská praxe a zkušenosti s přípravou reprezentantů mládeže, juniorů nebo dospělých 

-    organizační schopnosti, znalost práce s výpočetní technikou 

-    znalost anglického nebo jiného cizího jazyka  

-    řidičský průkaz skupiny B 

-    trestní bezúhonnost 
 

Předpokládaná pracovní náplň: 

-    řízení sekce mládeže 

-    koordinace činnosti zodpovědných trenérů disciplín mládeže  

-    koordinace spolupráce osobních trenérů s vedoucími trenéry SCM a zodpovědnými trenéry disciplín 

-    příprava rozpočtu sekcí mládeže 

-    plánování a realizace výcvikových táborů sekcí a testovacích srazů sekcí 

-    spolupráce při přípravě a realizaci seminářů, školení, konferencí pro trenéry 

-    účast na reprezentačních akcích podle potřeb šéftrenéra 
 

Zájemci dodají osobně do sekretariátu ČAS nebo zasílají své životopisy včetně potřebných dokumentů 

doporučenou poštou na adresu Českého atletického svazu nejpozději do 30. září 2017 (rozhodující je datum 

razítka) nebo e-mailem na adresu: vrus@atletika.cz. 
 

Zájemci o pozici musí doložit: 

-    kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání 

-    strukturovaný životopis s uvedením trenérské praxe 

-    projekt v Power Pointové prezentaci, která bude součástí osobního pohovoru výběrového řízení  

     (projekt obsahuje návrh systému řízení a práce trenérů ve vybrané sekci disciplín – max. 10 stran) 

-    písemnou garanci mateřského oddílu v rámci působnosti PAS/KAS o vytvoření pracovního zázemí 

-    trestní bezúhonnost  
 

 

Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2017 
 

 

Ing. Tomáš Janků, ředitel ČAS  


