KONKURSY na Menadżerów – Przewodniczących Komisji Dyscyplin Nieolimpijskich

Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Jeździecki na podstawie decyzji Zarządu Związku zatwierdził
odwołania Menadżerów-Przewodniczących Komisji Dyscyplin Nieolimpijskich z miesięcznym terminem
wypowiedzenia przypadającym na 30.09.2017 roku.
Jednocześnie informujemy, że Zarząd ogłasza konkurs stanowiska Menadżerów – Przewodniczących Komisji
Dyscyplin Nieolimpijskich z opcją rozpoczęcia pracy od dnia 01.10.2017 r : Powożenia, Sportowych Rajdów
Konnych, Woltyżerki i Reiningu.
Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowiska winni spełniać następujące wymagania:
wykształcenie minimum średnie
pożądane posiadanie uprawnień szkoleniowych z licencją PZJ minimum Instruktora Sportu i praca w charakterze
szkoleniowca w okresie nie krótszym niż pięć lat;
pożądana znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie
zawodowym (preferowany j. angielski);
umiejętność pracy w zespole;
Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:
kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
dokument lub oświadczenie potwierdzające staż i charakter wykonywanej pracy,
inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe i odbyte kursy,
oświadczenie następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /
Dz.U.nr 133, poz.833/”
W podstawowym zakresie obowiązków Menadżerów – Przewodniczących Komisji Dyscyplin
Nieolimpijskich między innymi będzie zawarte:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Redagowanie zmian w Regulaminach Dyscyplin i innych przepisach związanych z dyscypliną.
Przestawianie Zarządowi PZJ wniosków o powołanie i odwołanie Członków Komisji Dyscypliny.
Zatwierdzanie Propozycji Zawodów Kalendarza PZJ.
Monitorowanie procesów zachodzących we współzawodnictwie sportowym dyscypliny,
Przygotowywanie corocznych Sprawozdań z Działalności Komisji Dyscypliny na Walne
Sprawozdawcze Zjazdy Delegatów PZJ.
Opiniowanie projektu Kalendarza PZJ i składów Osób Oficjalnych na imprezy mistrzowskie.
Opracowywanie regulaminów komisji dyscypliny, rankingów sportowych i nadzór nad
terminowością i starannością ich wykonania.
Przedstawianie do zatwierdzenia przez Zarząd PZJ Regulaminu Powołania do Kadry Narodowej.
Przedstawianie do zatwierdzenia przez Zarząd PZJ Regulaminu Wyłaniania Reprezentacji Polski.
Przedstawianie do zatwierdzenia przez Zarząd PZJ Regulaminu Finansowania Startów
Kontrolnych, Startów Przygotowujący do Startów Kontrolnych i Zgrupowań przygotowujących do
Startów Kontrolnych.
Organizacja szkoleń , spotkań i konferencji dyscypliny.
Zatwierdzanie zmian w Kalendarzu PZJ po jego zatwierdzeniu przez Zarząd.

•

Przygotowanie i przedstawianie na Konferencji Dyscypliny Planu Przygotowań do najbliższej
międzynarodowej imprezy mistrzowskiej z zakwalifikowanymi do przygotowań parami, z
zaplanowanymi do osiągnięcia podczas najbliższej międzynarodowej imprezy mistrzowskiej
przedziałami miejsc i przedziałami punktowymi w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej, z
podaniem głównych startów kontrolnych i akcji szkoleniowych.

•

Przedstawienie do zatwierdzenia Zarządowi PZJ na pierwszym zebraniu po Konferencji
Dyscypliny ostatecznej wersji Planu Przygotowań do najbliższej międzynarodowej imprezy
mistrzowskiej. Konferencje Dyscyplin muszą się odbyć do 31 października.

•

Przedstawienie do zatwierdzenia Zarządowi PZJ na drugim zebraniu po Konferencji Dyscypliny
przygotowanego przy współpracy Działu Sportu PZJ dokumentu „Harmonogram Planowanych
Działań” (zawodów i zgrupowań) z określeniem miejsca, daty, ilości startujących par i
planowanego budżetu dla każdej pozycji harmonogramu. Harmonogram obejmuje okres

przygotowań do najbliższej międzynarodowej imprezy mistrzowskiej z podziałem na starty
kontrolne oraz starty i zgrupowania przygotowujące do startów kontrolnych. Do harmonogramu
musi być załączony opis potencjału i doświadczenia zakwalifikowanych do przygotowań par, opis
zaplanowanego dla nich szkolenia oraz należy przedstawić progi wynikowe (przedział miejsc i
punktów) dla poszczególnych par w zaplanowanych dla nich startach kontrolnych.
•

Przedstawienie do zatwierdzenia Zarządowi PZJ na drugim zebraniu po Konferencji Dyscypliny
przygotowanego przy współpracy Działu Sportu PZJ Wykazu Sprzętu Sportowego i
Specjalistycznego, Suplementów Diety, Odżywek itp. zaplanowanych do zakupu w okresie
przygotowań do najbliższej międzynarodowej imprezy mistrzowskiej.

•

Pisemnie raportowanie Dyrektorowi Sportowemu PZJ z opcją do wiadomości Członków Zarządu i
Sekretarza Generalnego wyników i startów kontrolnych oraz oceny tych startów w kontekście
realizacji przygotowań do najbliższej międzynarodowej imprezy mistrzowskiej

•

W przypadku niepowodzeń sportowych oraz nie osiągania założonych celów sportowych i
konieczności zmiany zatwierdzonego przez Zarząd Harmonogramu Planowanych Działań
formowanie formalnych wniosków o charakterze naprawczym i kierowanie ich do zatwierdzenia
przez Dyrektora Sportowego PZJ z opcją do wiadomości Członków Zarządu i Sekretarza
Generalnego.

•

Opracowanie przy współpracy Działu Sportu PZJ preliminarzy akcji sportowych i szkoleniowych
dla potrzeb rozliczeń dotacji ministerialnej i przedstawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi
Sportowemu PZJ z opcją do wiadomości Członków Zarządu i Sekretarza Generalnego.

•

Przygotowywanie przy współpracy Działu Sportu PZJ dla Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego
Instytutu Sportu przy MSiT Założeń Startowych, Preliminarzy i Oceny Startu reprezentacji w
międzynarodowych imprezach mistrzowskich i przedstawienie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi
Sportowemu PZJ z opcją do wiadomości Członków Zarządu i Sekretarza Generalnego.

•

Przedstawianie Dyrektorowi Sportowemu PZJ do zatwierdzenia przez Zarząd PZJ pisemnych,
zawierających uzasadnienie wniosków o powołanie do kadr narodowych i odwołanie z kadr
narodowych.

•

Formalne przedstawianie wraz z uzasadnieniem Dyrektorowi Sportowemu PZJ do zatwierdzenia
listy nowych koni do włączenia do realizowanego planu przygotowań do najbliższej
międzynarodowej imprezy mistrzowskiej z opcją do wiadomości Członków Zarządu i Sekretarza
Generalnego.

•

Formalne przedstawianie wniosków wraz z uzasadnieniem do zatwierdzenia Dyrektorowi
Sportowemu PZJ o usunięcie koni z listy koni objętych przygotowaniami do Mistrzostw Europy z
opcją do wiadomości Członków Zarządu i Sekretarza Generalnego.

•

przedstawianie Dyrektorowi Sportowemu PZJ składu Reprezentacji Polski i Szefów Ekip do
zatwierdzenia przez Zarząd PZJ na międzynarodowe imprezy mistrzowskie.

Umowa zostanie zawarta na czas jednego roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok i wejdzie w życie z
dniem podpisania umowy.
Objęcie stanowiska Menadżera – Przewodniczącego Komisji Dyscypliny Nieolimpijskiej nie jest uwarunkowane
zakazem pełnienia jakiejkolwiek innej funkcji w Polskim Związku Jeździeckim
Termin składania ofert wraz z CV do dnia 15 września 2017 r.
Prosimy o składanie ofert w na adres mailowy pzj@pzj.pl lub w wersji papierowej osobiście lub listem poleconym
pocztą tradycyjną na adres:
Polski Związek Jeździecki
ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa z dopiskiem Konkurs na Menadżera – Przewodniczącego Komisji
Dyscypliny Nieolimpijskiej.
Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez
podania przyczyny

