
 

 

 

 

 
Česká triatlonová asociace (dále jen „ČTA“) vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
Asistent/Asistentka reprezentačního trenéra pro mládež. Výběrové řízení je otevřeno všem 
uchazečům splňujícím kritéria a požadavky. 
 
Požadujeme: 

➢ vzdělání SŠ, VŠ, 
➢ živnost (OSVČ) v oboru sportu, 
➢ min. II. trenérskou třídu v triatlonu, 

➢ zkušenosti se sportovním nebo triatlonovým prostředím (činnosti klubů, případně 
sportovních svazů), 

➢ organizační schopnosti,  
➢ schopnost samostatné i týmové práce v rámci realizačního týmu ČTA, 
➢ řidičský průkaz (ŘP) skupiny „B“, 
➢ dobrou komunikaci a časovou flexibilitu, 
➢ uživatelskou znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, PowerPoint apod.) 
➢ schopnost komunikovat v anglickém jazyce, 

 
Náplň práce: 

➢ výkonná činnost sportovní sekce dle stanoveného plánu, 
➢ organizace projektů směřujících k rozvoji sportovního prostředí v triatlonu, 
➢ komunikace a spolupráce s celky zahrnující metodiku, vzdělávání, přípravu a výkonnost 

dětí, mládeže směrem ke státní reprezentaci, 
➢ zodpovědnost za realizaci stanovených plánů a činnosti a dle zadání reprezentačního 

trenéra či sportovního ředitele ČTA, 

➢ reporting, 
 
Nabízíme: 

➢ prostor pro kreativitu a vlastní nápady, 
➢ flexibilní pracovní dobu, 
➢ smluvní vztah OSVČ, 
➢ nástup dle dohody, 
➢ PC, telefon 
➢ odpovídající finanční ohodnocení 

 
Pokud máte o pracovní pozici zájem, zašlete tyto povinné podklady: 

➢ svůj životopis (CV),  
➢ motivační dopis s Vaším pohledem na řízení a strategii sportovní sekce zahrnující 

metodiku, vzdělávání, přípravu a výkonnost dětí, mládeže a reprezentace (min. 2 strany A4), 
➢ kopii ŘP, 
➢ doklad o dosaženém vzdělání, 
➢ doklad o dosaženém vzdělání v oboru trenérství, 
➢ případné reference z předchozích zaměstnání či vedených projektů, 
➢ na e-mailovou adresu triatlon@triatlon.cz 
➢ nejpozději do 12.11. 2021 



 

 

 
 
 
Vyhodnocení výběrového řízení:  

➢ v první fázi budou žádosti jednotlivých uchazečů hodnoceny hodnotící komisí, 
➢ v druhé fázi formou pozvání k osobnímu pohovoru, vedeném předsedou Rady ČTA či 

jinou určenou osobou, 
➢ uzavření smlouvy s uchazečem schvaluje Rada ČTA na základě návrhu hodnotící 

komise. 
 
Práva a výhrady ČTA: 

➢ zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů, 
➢ ověřit údaje uvedené v životopise, 
➢ náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky ČTA nehradí, 
➢ uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkrétního výběrové 

řízení. 
 
 
V Praze dne 27.10. 2021 
 
Případné dotazy zodpoví: Mgr. Antonín Bauer, předseda Rady ČTA triatlon@triatlon.cz 
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