OGŁOSZENIE
POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI
Data: 12 września 2017 r.
Dot.: Ogłoszenia konkursu na stanowisko TRENERA GŁÓWNEGO KADRY
NARODOWEJ KOBIET POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI.

Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 10, 01-402
Warszawa,

KRS

33466,

NIP

5272043457,

REGON

000866604

(dalej

jako

„PZKosz”), w imieniu którego działa Grzegorz Bachański – Prezes Zarządu,
niniejszym ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej
kobiet.
1) Główne zadania i obowiązki:
CEL Główny: Awans do Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku w TOKYO
Cele pośrednie:
a) przygotowanie reprezentacji Polski do startu w meczach kwalifikacyjnych i
uzyskanie awansu do turnieju finałowego Mistrzostw Europy Kobiet –
2019;
b) realizacja przygotowań i uzyskanie kwalifikacji do startu w Igrzyskach
Olimpijskich – 2020;
c) aktywne uczestnictwo we współpracy z Wydziałem Szkolenia w tworzeniu
przepisów i regulacji wspomagających rozwój polskich zawodniczek w
rozgrywkach Basket Ligi Kobiet;
d) aktywny udział w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego w
pionie żeńskim;
e) analiza i ocena umiejętności pod kątem technicznym i taktycznym
(skauting) zawodniczek planowanych do gry w Reprezentacji Polski
Seniorek;
f)

całoroczny

monitoring

młodych,

perspektywicznych

zawodniczek

stanowiących bezpośrednie zaplecze Reprezentacji Polski Seniorek;
g) wiodąca rola w planowaniu i realizacji szkolenia bezpośredniego zaplecza
Kadry Seniorek;
h) współpraca z Wydziałem Szkolenia w kwestii kształcenia i dokształcania
trenerów.
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2) Wymagania konieczne:
a) wykształcenie wyższe;
b) licencja trenerska kategorii A;
d) minimum dziesięcioletni staż pracy w koszykówce,
e) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
f) zobowiązanie się do niepodejmowanie pracy i powstrzymania się od
świadczenia usług, w tym usług doradczych, w zakresie szkolenia na rzecz
innych podmiotów bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu PZKosz w okresie
pełnienia

obowiązków

trenera

głównego

kadry

narodowej

kobiet

w

koszykówce (wymóg nie dotyczy pracy lub świadczenia usług w klubach
Basket Ligi Kobiet, gdzie kalendarz sportowy jest przygotowywany w oparciu
o okienka kadrowe i kalendarz Kadry Seniorek).
3) Wymagania pożądane:
a) dorobek w pracy z zespołami i zawodnikami najwyższej klasy.
4) Wymagane dokumenty oraz opracowania i oświadczenia (na piśmie):
a) życiorys;
b) list motywacyjny;
c) kopia dowodu osobistego lub paszportu;
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie;
e) przebieg i osiągnięcia w pracy trenerskiej;
f)

koncepcja zespołu szkoleniowego (trenerzy współpracujący, opieka medyczna
i inne osoby niezbędne do realizacji zadań) - podanie personaliów jest
opcjonalne;

g) projekt programu szkolenia do IO 2020;
h) koncepcja składu kadry zawodniczej w kontekście meczów kwalifikacyjnych
do Mistrzostw Europy 2019;
i)

oczekiwania finansowe sztabu szkoleniowego;

j)

zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

k) oświadczenie o braku przeciwskazań, w tym również zdrowotnych, do objęcia
stanowiska trenera głównego kadry narodowej kobiet w koszykówce;
l)

pisemne zobowiązanie do niepodejmowania pracy lub świadczenia usług, w
tym również usług doradczych w zakresie szkolenia, w innych podmiotach
niż PZKOSZ bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu PZKosz w okresie
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pełnienia

obowiązków

trenera

głównego

kadry

narodowej

kobiet

w koszykówce (nie dotyczy pracy w klubach Basket Ligi Kobiet, gdzie
kalendarz sportowy jest przygotowywany w oparciu o okienka kadrowe i
kalendarz kadry Seniorek).
5) Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:
a) dokumenty należy dostarczyć do dnia 26 września (wtorek) 2017 do
godziny 12.00 pod adres Biura PZKosz (wskazany na początku ogłoszenia
- decyduje data i godzina wpłynięcia oferty);
b) wszystkie niezbędne dokumenty muszą być złożone w zaklejonej kopercie
z dopiskiem na odwrocie: „KONKURS NA TRENERA GŁÓWNEGO KADRY
NARODOWEJ KOBIET POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI”;
c) nie będą rozpatrywane oferty składane przez pełnomocników w imieniu
zainteresowanych trenerów, złożone przed lub po terminie wymienionym
w pkt. 5 a) lub niekompletne.
6) Procedura i przebieg konkursu:
a) komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZKosz rozpatrzy nadesłane
zgłoszenia oraz przedstawi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do
ostatecznego zatwierdzenia Zarządowi PZKosz;
b) komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów
może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu;
c) ostateczne wyniki konkursu Zarząd PZKosz ogłosi na oficjalnej stronie
internetowej www.pzkosz.pl
7) Inne informacje:
a) oferty oraz załączniki mogą być składane w językach: polskim lub
angielskim;
b)

Zarząd

Polskiego

Związku

Koszykówki

zastrzega

sobie

prawo

unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

W imieniu Zarządu PZKosz
Grzegorz Bachański
Prezes Zarządu
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