Prezydium Komitetu Technicznego Pływania Synchronicznego
ogłasza konkurs na stanowisko
Trenera Kadry Narodowej Seniorek i Juniorek
w Pływaniu Synchronicznym
1. Informacje o stanowisku:
1.1. Nazwa stanowiska: Trener Kadry Narodowej Seniorek i Juniorek w Pływaniu
Synchronicznym.
1.2. Okres zatrudnienia: praca okresowa w czasie zgrupowań i konsultacji w latach
2018 - 2022.
1.3. Cele strategiczne:
1.3.1. przygotowanie KNS do startu w ME Seniorów w 2022 roku i osiągnięcia
wyniku punktowego na poziomie 8-9 miejsca w konkurencji zespołów;
1.3.2. przygotowanie KNJ do startu w ME Juniorów w 2022 roku i osiągnięcia
wyniku punktowego na poziomie 8-9 miejsca w konkurencji zespołów;
2. Wymagania:
2.1. Uprawnienia formalne: wykształcenie m.in. średnie, uprawnienia min.
instruktora pływania synchronicznego.
2.2. Doświadczenie i kwalifikacje: przynajmniej 5-letni udokumentowany staż

pracy w klubach pływania synchronicznego.
2.3. Inne: kreatywność i pasja, dyspozycyjność, umiejętność współpracy z młodzieżą,
znajomość pracy z komputerem; dodatkowym atutem będą posiadane
kwalifikacje/uprawnienia z zakresu sportów wspomagających takich jak
gimnastyka/akrobatyka, etc.
3. Zawartość oferty konkursowej:
3.1. List motywacyjny.
3.2. C.V. wraz ze zdjęciem.
3.3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, przebieg pracy
trenerskiej i doświadczenie (kopia dyplomu ukończenia studiów lub kursów
trenerskich, instruktorskich itp., potwierdzenia o odbytych stażach, osiągnięcia w
pracy trenerskiej, itd.) oraz inne dokumenty wg uznania kandydata.
3.4. Skan ważnej licencji trenera PZP.

3.5. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
3.6. Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia posiadanych kwalifikacji.
3.7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3.8. Dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres elektroniczny.
4. Tryb postępowania konkursowego:
4.1. Postępowanie Konkursowe prowadzone jest przez Prezydium Komitetu
Technicznego Pływania Synchronicznego w porozumieniu z Zarządem Polskiego
Związku Pływackiego.
4.2. Postępowanie konkursowe Prezydium KTPS rozpoczyna od sprawdzenia
terminowości składania ofert, ich kompletności oraz ustalenia, czy kandydaci
spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu.
4.3. Oferty złożone przed ogłoszeniem konkursu lub po terminie ich składania oraz oferty
niekompletne podlegają odrzuceniu.
4.4. W przypadku odrzucenia ofert z powodów wymienionych w pkt. 4.3. niniejszego
ogłoszenia osoby je składające zostaną pisemnie powiadomione o przyczynach
odrzucenia.
4.5. Postępowanie konkursowe:
4.5.1. Prezydium KTPS na podstawie przyjętych ofert dokona wstępnej oceny
kandydatów, polegającej na analizie złożonych dokumentów i sprawdzeniu ich
zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
4.5.2. Prezydium KTPS przedstawi Zarządowi PZP wyniki wstępnej oceny oraz
propozycje składu zespołu szkoleniowego Kadry Narodowej Seniorek i Juniorek
w Pływaniu Synchronicznym (trenerów kadry).
4.5.3. Ostateczny wybór trenerów kadry zostanie dokonany przez Zarząd PZP
obradujący w tej kwestii.
5. Sposób składania ofert:
5.1. Oferty konkursowe zawierające wymaganą dokumentację należy wysyłać na adres
poczty elektronicznej: elenifilipiukadamos@gmail.com, od momentu ogłoszenia
konkursu na stronie http://synchro.polswim.pl/ do dnia 18 lutego 2018, w tytule
wiadomości należy wpisać: Konkurs na Trenera KNSiJ w Pływaniu Synchronicznym.
5.2. Członkowie zespołu szkoleniowego (trenerzy kadry) zostaną podani do publicznej
wiadomości po powołaniu przez Zarząd PZP.

