
KONKURS OTWARTY  
NA STANOWISKO TRENERA GŁÓWNEGO KADRY NARODOWEJ KOBIET 

POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO 
Warszawa, dn. 03.07.2018r. 

 
Polski Związek Bokserski ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Trenera Głównego Kadry 
Narodowej Kobiet: 
Założenia konkursowe: 
1. Wymagania: 
- Posiadanie uprawnień trenera boksu minimum drugiej klasy, 
- Minimum 5-letni staż pracy szkoleniowej w boksie, 
- Przedłożenie rocznego programu szkolenia Kadry Narodowej Kobiet na rok 2018/2019, 
- Przedłożenie dwuletniego programu szkolenia Kadry Narodowej Kobietdo Igrzysk Olimpijskich 
na lata 2018-2020, 
- Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 
- Znajomość pracy z komputerem 
- Do konkursu mogą przystąpić trenerzy zagraniczni 
2. Kandydat winien dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
- List motywacyjny, 
- Kopia dowodu osobistego lub paszportu, 
- Roczny program szkolenia Kadry Narodowej Kobiet na rok 2018/2019, 
- Dwuletni program szkolenia Kadry Narodowej Kobietdo Igrzysk Olimpijskich na lata 2018-2020, 
- Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i klasę trenerską, 
- Kopie dokumentów potwierdzających 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/”), 
- Zaświadczenie o stanie zdrowia. 
- Zaświadczenie o niekaralności 
- Zobowiązanie o gotowości podnoszenia posiadanych kwalifikacji trenerskich. 
3. Termin i miejsce składania dokumentów: 
- Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 
„Konkurs na stanowisko Trenera Głównego Kadry Narodowej Kobiet”) bezpośrednio lub drogą 
pocztową do Polskiego Związku Bokserskiego (adres korespondencyjny: Polski Związek 
Bokserski, 00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 51A/13) w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia25.07.2018r. 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 03.07.2018r. 
– Składanie ofert konkursowych do PZB –  do dnia 25.07.2018r. 
– Otwarcie ofert i wybór najlepszych ofert – 30.07.2018r. 
– Zaproszenie autorów najlepszych ofert na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne –na dzień 
31.07.2018r.  
– Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne Komisji Konkursowej z zaproszonymi autorami 
najlepszych ofert konkursowych –31.07.2018r. 
– Ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej – 31.07.2018r. 
Zarząd PZB zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
 
Za Zarząd PZB 
Prezes Leszek Piotrowski 


