
Ogłoszenie 

 

Prezes Polskiego Związku Judo ogłasza konkurs na stanowisko 

 Trenera Kadry Narodowej Juniorów PZ Judo 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać  łącznie następujące wymogi  : 

1. druga klasę trenerska  lub wyższa  
2. doświadczenie w pracy trenerskiej minimum 3 lat  
3. odpowiedni stan zdrowia / zaświadczenie  lekarskie  
4. pełna dyspozycyjność do realizacji  

5. Dokumenty wymagane od kandydatów : 

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

1. Koncepcja organizacji szkolenia, pracy zespołu szkoleniowego i funkcjonowania  na   

stanowisku   Trenera Kadry Narodowej Juniorów PZ Judo 

 

Część B 

1.  Wniosek – pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu wraz z  motywacją objęcia 
stanowiska Trenera Kadry Narodowej Juniorów PZ Judo 
2.  Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej kariery  zawodowej / pracy 
trenerskiej 
3.   Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia minimum szkoły 
średniej lub wyzszej) 
4.   Dokumenty potwierdzające posiadaną klasę trenerską (dyplom, certyfikat) 
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 trenera 
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             
Trenera Kadry Narodowej Juniorów PZ Judo 

         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 Trenera Kadry Narodowej Juniorów PZ Judo 

” w terminie do dnia 25 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  
Trenera Kadry Narodowej Juniorów Polskiego Związku Judo. 

§ 2 
Zadaniem komisji – całego zarządu PZ Judo jest: 

1. ocena dokumentów kandydatów pod względem spełnienia przez nich wymogów   
konkursowych 

2. ocena koncepcji organizacji szkolenia, pracy zespołu szkoleniowego i 
funkcjonowania na     stanowisku   Trenera Kadry Narodowej Juniorów PZ Judo 

3. przeprowadzenie indywidualnych rozmów z kandydatami 
4. wyłonienie kandydata na Trenera Kadry Narodowej Juniorów PZ Judo 

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 
      Pierwszy etap konkursu; 
       1. Komisja ocenia zgodność złożonych dokumentów z wymogami konkursu 
            części B  

3. Komisja ocenia część A – każdy członek komisji  w skali od 0 do 5 pkt. 
 

      Drugi etap konkursu; 
1. Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami ( wszyscy kandydaci   

           otrzymują takie same pytania ) ocenia  każdy członek komisji  w skali od 0 do 5 pkt. 
2. Komisja ocenia dotychczasowy dorobek zawodowy - w skali od 0 do 5 pkt  
3. komisja ocenia klasę trenerską - w skali od 1 do 3 pkt / Kl II – 1 , KL I – 2 , KL M - 3   
4. Komisja ocenia dyspozycyjność  - w skali od 0 do 5 pkt  

  
 
Komisja – zarząd PZ Judo po zapoznaniu się z ofertami i dyskusji  typuje kandydata w głosowaniu. 

 
 

 


