
KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA WYSZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU 

BOKSERSKIEGO 

 

Polski Związek Bokserski ogłasza Konkurs na Stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZB.  

 

I. ZAŁOŻENIA KONKURSOWE 

 

1.  WYMAGANIA PODSTAWOWE: 

- wykształcenie wyższe; 

- uprawnienia trenerskie; 

- minimum 5-letni pracy w sporciee; 

- przedłożenie projektu organizacji oraz rocznego i wieloletniego programu pracy Wydziału  

  Wyszkolenia PZB. 

- obsługa komputera (MS Office). 

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE: 

- znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem zadań realizowanych na 

zlecenie MSiT; 

- znajomość prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji szkolenia; 

- dyspozycyjność; 

 

3. KANDYDAT WINIEN DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

- kopia dowodu osobistego lub paszportu; 

- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie; 

- kopia dokumentu potwierdzającego klasę trenerską; 

- życiorys zawodowy (prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie    

  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z  

  ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.nr.133,poz.833/”); 

- list motywacyjny; 

- zaświadczenie o stanie zdrowia; 

- zaświadczenie o niekaralności; 

- zobowiązanie o gotowości podnoszenia posiadanych kwalifikacji trenerskich i udziału w  

  szkoleniach w tym zakresie; 
- sporządzony na piśmie projekt organizacji oraz rocznego i wieloletniego programu pracy Wydziału  

  Wyszkolenia PZB. 

 

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (w zaklejonej kopercie z 

dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Wydziału Wyszkolenia Polskiego Związku 

Bokserskiego”) bezpośrednio do biura PZB, za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres:biuro@pzb.com.pl lub listownie na adres: Polski Związek Bokserski, ul. Koszykowa 

51A/13, 00-659 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2019r. Decyduje data 

wpływu do PZB. 

 

5. PROCEDURA I PRZEBIEG KONKURSU: 

- Powołanie Komisji Konkursowej do dnia 26.02.2019r.  

- Składanie ofert konkursowych do PZB – do dnia 19.03.2019r. 

- Otwarcie ofert i wybór najlepszych ofert – 20.03.2019r. 

http://poczta10.o2.pl/#cmd=compose&to=biuro@pzb.com.pl


- Zaproszenie autorów najlepszych ofert na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – 

26.03.2019r. 

- Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne Komisji Konkursowej z zaproszonymi autorami 

najlepszych ofert konkursowych – 26.03.2019r. 

- Ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej – 26.03.2019 r. 

 

Zarząd PZB zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

 

Prezes PZB 

Leszek Piotrowski 

 

 

 

  

 

 


