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Česká triatlonová asociace poptává pozici:  „Koordinátor/manažer mládeže 

ČTA“ 
  

Datum vypsání:     2. 2. 2017 

Lhůta pro podání přihlášek:    10. 2. 2017 

Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 20. 2. 2017 

Termín možného nástupu:   1. 3. 2017  

 

Pozice je vypsána na období do konce RTC 2020/2021 

 

Způsob odevzdání nabídky: Písemně v zalepené obálce na adresu:  

Česká triatlonová asociace, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 00 Praha 6 Strahov 

 

Do levého dolního rohu napsat „NEOTEVÍRAT, výběrové řízení – Koordinátor/manažer mládeže  

ČTA“

 
 

Nabízíme: 

- možnost seberealizace ve sportovním prostředí 

- finanční ohodnocení 

-  popř. jiné benefity 

 

Požadavky: 

 

- kvalifikační předpoklady (předpokladem minimálně SŠ lépe VŠ vzdělání v oblasti sportu, 

managementu nebo ekonomiky), 

- výhodou praxe v oboru, popř. v jiném sportovním odvětví (trenérská, administrativní, 

manažerská, PR), 

- organizační, řídící, komunikační a manažerské schopnosti, 

- znalost sportovního prostředí (znalost triatlonového podmínkou), 

- aktivní znalost anglického jazyka, znalost druhé cizího jazyka výhodou, 

- samostatnost, flexibilita, ochota cestovat, 

- výborná znalost prostředí MS Windows a programů zařazených do balíku - MS Office, 

- řidičský průkaz alespoň skupiny B, ostatní výhodou. 

 

Přihláška musí obsahovat: 

- stručný profesní životopis, 

- motivační dopis, 

- kopie dokladu o ukončeném vzdělání, 

- případně - doložení trenérské kvalifikace + souhrn trenérské činnosti, 

- finanční a ostatní nároky. 

 

 

Koordinátor/manažer mládeže ČTA zodpovídá zejména:  

- zabezpečení organizačně-administrativní činnosti SpS/SCM/VSCM, tedy činnosti týkající se 

Sportovních středisek mládeže, Sportovních center mládeže, nebo Vrcholových center 

mládeže (dále jen „SpS/SCM/VSCM“) a popř. Triatlonových akademií či Tréninkových, 

skupin, 
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- za administrativní podporu Sportovní komise ČTA, 

- za přípravu materiálů a podkladů pro MŠMT, ČOV atd.  

- za zpracování výsledků zařazených sportovců SpS/SCM/VSCM v daném RTC, 

- za podporu při zajištění dodržování předpisů pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, a další 

normy, včetně interních předpisů, schváleného plánu činnosti ČTA a stanov ČTA, 

- za efektivní využití finančních prostředků schváleného rozpočtu ČTA či určených prostředků 

státních dotací dotace v souladu s pokyny dotačních titulů, 

- úzce spolupracuje s odbornými komisemi ČTA,  

- je přímým podřízeným sportovního ředitele ČTA, 

- úzce spolupracuje se sekretariátem ČTA, 

- za organizačně-administrativní podporu činnost klubů/krajů ČTA pracujících s mládeží.  

 
 
Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do životopisu, dává odesílatel souhlas ČTA k jejich zpracování za 

účelem posouzení možného přijetí do inzerované pozice. 

 

Hodnocení nabídek provede jmenovaná komise. Ta má zároveň právo vhodného kandidáta 

nevybrat. Návrh kandidáta bude předložen Radě ČTA ke schválení. 

 

 

Kontakt pro bližší informace:  

Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, E-mail: lenka.kovarova@triatlon.cz        tel. +420 608 827 981 

 

 

 

V Praze dne 1. 2. 2017 

 

Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, předsedkyně Rady ČTA 
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