
Česká triatlonová asociace vypisuje výběrové řízení na pozici 
 

Hlavní trenér/trenérka dorosteneckých a juniorských kategorií 
 

Termín podání přihlášek:  středa 30. září 2020 do 12:00 hod. 
Termín zahájení činnosti: 1. prosince 2020 
 

Stručné vymezení pracovní náplně: 

 přímá zodpovědnost za vedení a přípravu týmu dorostu/dorostenek a juniorů/juniorek a jeho výsledky na ZON, EPJ, 
ME, MS a YOG. 

 organizování přípravných akcí, 

 osobní účast a přímá trenérská činnost na přípravných a sportovních akcích v tuzemsku i v zahraničí, 

 aktivní spolupráce s osobními trenéry sportovců, popř. zákonnými zástupci, 

 metodická a školící činnost související s tréninkovými procesy daných kategorií, 

 podílení se na přípravě podkladů, tiskových zpráv a PR materiálů,  

 předpokládaný časový rozsah na akcích v tuzemsku i v zahraničí (např. 10 měsíců/rok, 7 dní/měsíc, celkem cca 70 
dní/rok). 

 

Základní předpoklady a požadavky:  

 platná kvalifikace trenéra triatlonu 2. třídy,  

 trenérská praxe s mládeží ve věku 15 – 19 let, minimálně 5 let (výhodou závodní a trenérské zkušenosti) 

 komunikační, organizační a analytické schopnosti,  
 schopnost samostatné i týmové práce v rámci realizačního týmu ČTA, 

 schopnost se dále vzdělávat a doškolovat, 

 znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni,  

 řidičské oprávnění skupiny B, 

 uživatelská znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point apod.), 

  trestní bezúhonnost. 
 

Uchazeč předloží: 

 profesní životopis trenéra obsahující: 
- jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní údaje -  telefon a  e-mail, 
- dosažené trenérské vzdělávání české i zahraniční,  
- další osvědčení o absolvování trenérského vzdělaní, např. mezinárodní stáže, vzdělávací programy apod. 
- trenérská praxe – chronologie působení v klubech, projektech, či dalších trenérských aktivitách, 
- aktuální trenérská pozice, 

 koncepci činnosti mládežnického týmu na období 2021 – 2024, rozsah 1-3 normostrany A4, 

 návrh rámcového ročního plánu mládežnického týmu pro rok 2021, 

 kopii osvědčení a nejvyšším trenérském vzdělání a kopie trenérské licence, 

 kopii živnostenské oprávnění na poskytování tělovýchovných služeb, 

 kopie řidičského oprávnění. 
 

Nabízíme:  

•  flexibilní a kreativní práci v prostředí vrcholového triatlonu, 

 prostor pro vlastní invenci, 

 smluvní vztah OSVČ do 31. 10. 2022, s možnou opcí do 31. 10. 2024 

 odměnu ve výši 30 000,-Kč/měsíc + denní odměna 500,-Kč/den za vedení mládežnických týmů na oficiálních 
mezinárodních akcích a VT v zahraničí, maximálně však 10 000,-Kč/měsíc 
 

Upozornění: 

 ČTA si vyhrazuje právo: 
-  zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů, 
- ověřit údaje v profesním životopise, 
- při komunikaci s uchazečem používat výhradně elektronický kontakt (email), který bude uveden v přihlášce. 

 Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, ani na vrácení nabídky a podkladů 
s ní předaných. 

 Uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) pro účely tohoto konkrétního výběrové řízení. 
 

 Nabídky doručte poštou, nebo osobně, nejpozději do středy 30. září 2020 do 12:00 hod. na adresu:   
Česká triatlonová asociace, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov. 

 Nabídka uchazeče musí být podána jako celek, jednotlivé listy musí být pevně spojeny a nabídka bude podepsána.  
 Obálku označte v levém horním rohu „NEOTEVÍRAT - trenér/trenérka DOROST, JUNIOR“. 
 

Případné dotazy zodpoví:  Mgr. Antonín Bauer  - předseda Rady ČTA triatlon@triatlon.cz 
 

V Praze dne17. srpna 2020 

mailto:triatlon@triatlon.cz

