Warszawa, dn. 29.09.2017r.
PROCEDURA KONKURSOWA NA STANOWISKO
KIEROWNIKA WYSZKOLENIA PZB
Polski Związek Bokserski ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Kierownika Wyszkolenia
Polskiego Związku Bokserskiego:
Założenia konkursowe:
1. Wymagania:
– Wykształcenie wyższe,
– Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
– Przedłożenie koncepcji pracy Wydziału Wyszkolenia PZB w perspektywie najbliższego roku,
t.j. 2017 oraz w perspektywie czteroletniej do Igrzysk Olimpijskich
– Praktyczna znajomość dyscypliny i przepisów dotyczących boksu.
– Praktyczna znajomość planowania i prowadzenia procesu szkolenia w boksie
– Znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz
programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie MSiT,
– Znajomość prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji szkolenia,
– Umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu,
– Posiadanie umiejętności kierowania zespołem ludzi, w tym współpracy i zarządzania ludźmi.
– Umiejętność koordynacji procesów o różnym – w tym wysokim – stopniu złożoności
– Dyspozycyjność, w tym również gotowość do częstych wyjazdów służbowych.
– Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym
– Znajomość pracy z komputerem
2. Kandydat winien dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
– List motywacyjny
– Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
– Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę trenerską,
– Dokument potwierdzający staż i charakter wykonywanej pracy,
– 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/”),
– Koncepcja pracy Wydziału Wyszkolenia PZB w perspektywie bieżącego roku, t.j. 2017
-Koncepcja pracy Wydziału Wyszkolenia PZB w perspektywie czteroletniej do Igrzysk
Olimpijskich
– Zaświadczenie o stanie zdrowia.
– Zaświadczenie o niekaralności
3. Termin i miejsce składania dokumentów:
– Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (w zaklejonej kopercie z
dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku
Bokserskiego”) bezpośrednio lub drogą pocztową do Polskiego Związku Bokserskiego (adres
korespondencyjny: Polski Związek Bokserski, 00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 51 A
lok.13 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017r. Decyduje data wpływu do PZB.
– Oferty konkursowe, które nie będą zawierać wymaganego kompletu dokumentów, a także
oferty złożone po terminie oraz oferty złożone przez osoby trzecie – w tym pełnomocników –
nie będą rozpatrywane.

4. Procedura i przebieg konkursu:
– Powołanie Komisji Konkursowej do dnia 10.10.2017r.
– Składanie ofert konkursowych do PZB – do dnia 27.10.2017r.
– Otwarcie ofert i wybór najlepszych ofert – 30.10.2017r.
– Zaproszenie autorów najlepszych ofert na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – na
dzień 31.10.2017r.
– Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne Komisji Konkursowej z zaproszonymi autorami
najlepszych ofert konkursowych – 31.10.2017r.
– Ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej 31.10.2017r.
Zarząd PZB zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Za Zarząd PZB
Prezes Leszek Piotrowski

