
Ogłoszenie 
 

Prezes Polskiego Związku Judo ogłasza konkurs na stanowisko 
 Dyrektora Sportowego PZJudo  

 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać  łącznie następujące wymogi  : 

1. wykształcenie wyższe w zakresie kultury fizycznej i sportu 
2. pierwsza klasę trenerską lub wyższą 
3. doświadczenie w pracy trenerskiej minimum 10 lat  
4. znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego  ( w stopniu komunikatywnym) 
5. umiejętność obsługi komputera (programów word, excel) 
6. odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie  lekarskie) 

Dokumenty wymagane od kandydatów : 

 

Część A  ( bez imienia, nazwiska i podpisu kandydata, oznaczona hasłem w  oddzielnej kopercie ) 

 

1.  Koncepcję zarządzania pionem szkolenia i funkcjonowania na   stanowisku Dyrektora Sportowego 

PZJudo  

Część B 

1.  Wniosek – pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu wraz z  motywacją  objęcia stanowiska 

Dyrektora sportowego PZJudo 

2.  Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej kariery  zawodowej (pracy  na  stanowisku) 

3.   Dyplom ukończenia studiów wyższych lub uwierzytelniony odpis 

4.   Dokumenty potwierdzające posiadaną klasę trenerską 

5.   Zaświadczenia o dodatkowych kwalifikacjach 

6.   Inne dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy kandydata  

7.   Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione  umyślnie oraz   nie toczy się 

przeciwko niemu postępowanie karne 

8.   Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania    pracy na stanowisku 

kierowniczym 

9.   Świadectwa pracy z ostatnich pięciu lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany   

       lub wygasł 

10   Oświadczenie o dyspozycji pozwalającej na poświęcenie czasu na pełnienie funkcji 

 Nie zostanie dopuszczony do konkursu kandydat , nie spełniający któregokolwiek z powyższych wymogów. 

         Oferty należy składać w zamkniętej kopercie ( część A i część B opatrzone hasłem, włożone w 

oddzielnych kopertach do wewnątrz  )  podpisanej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz 

adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego PZJudo” w terminie do dnia  3 kwietnia 2017r do 

godz. 15.oo na adres: 
 

Polski Związek Judo 

Aleje Jerozolimskie 83/15 

02-001 Warszawa 



Regulamin przeprowadzenia konkursu 

§ 1 

Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego 

 Polskiego Związku Judo. 

§ 2 

Zadaniem komisji konkursowej jest: 

1) ocena dokumentów kandydatów pod względem spełnienia przez nich wymogów   

konkursowych 

2) ocena koncepcji zarządzania pionem szkolenia  

3) przeprowadzenie indywidualnych rozmów z kandydatami 

4) wyłonienie kandydata na Dyrektora Sportowego 

5) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego konkursu 

 

§ 3 

1. Oferty konkursowe są ważne pod warunkiem udokumentowania przez kandydatów   

      wymogów podanych w  ogłoszeniu konkursowym. 

2. Ogłoszenie konkursowe wymaga opublikowania na stronie internetowej PZJudo   

      oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie związku. 

§ 4 

Posiedzenia Komisji są ważne przy obecności co najmniej 2/3 członków komisji. 

§ 5 

      Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZJudo rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz przedstawi 

swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do ostatecznego zatwierdzenia Zarządowi PZJudo .  

Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę w 

szczególności:  

− doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania zespołem ludzkim  

− osiągnięcia w dotychczasowej pracy; 

− dyspozycyjność pozwalającej na poświęcenie czasu na pełnienienie funkcji 

− ocenę koncepcji zarządzania pionem szkolenia i funkcjonowania na   stanowisku Dyrektora 

Sportowego PZJudo  

 

Komisja Konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do Zarządu o 

unieważnienie konkursu.Ostateczne wyniki konkursu Zarząd PZJudo ogłosi na oficjalnej stronie 

internetowej Związku – www.pzjudo.pl  

8. Inne informacje  

Zarząd Polskiego Związku Judo zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.  

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Judo Jacek Zawadka Prezes Zarządu  

 


