
ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE JAKO OGÓLNOKRAJOWY ZWIĄZEK SPORTOWY, DZIAŁAJĄCY NA 
TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, BĘDĄCY JEDYNYM PRAWNYM REPREZENTANTEM POLSKIEJ 
PIŁKI RĘCZNEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ POSZUKUJE: 

 
SPECJALISTY DS. ORGANIZACJI SZKOLENIA MŁODZIEŻY 

 
Miejsce pracy: Warszawa 
Region: Polska 
 
ZATRUDNIONA OSOBA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA M.IN. ZA: 
 

1. Organizację, prowadzenie i kontrolowanie z rozliczaniem finansowo-rzeczowym programów szkoleniowo-sportowych 
prowadzonych przez ZPRP i dedykowanych dla dzieci i młodzieży, w zakresie: 
 
a) Planowania, organizacji i współpracy przy turniejach [np. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/Turniej Nadziei 

Olimpijskich], zgrupowań i obozów sportowych dla dzieci i młodzieży,  
b) pełnej i bezpośredniej obsługi operacyjnej ww. akcji szkoleniowo-sportowych, 
c) obsługi i ewidencji uczestników ogólnopolskiego projektu OSPR [Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej] w tym 

pozyskiwania wymaganych zgód i badań sportowych, 
d) zakupu, dystrybucji oraz rozliczania sprzętu na potrzeby ww. prowadzonych akcji, 
e) obsługi dedykowanego programu ewidencyjnego i protokołów przekazania sprzętu. 

 
2. Kompleksową organizację kursów i konferencji oraz szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli oraz trenerów szkolenia dzieci 

i młodzieży, prowadzenie ewidencji i rejestracji uczestników szkoleń, 
3. Administracja profili internetowych ww. programów na portalach społecznościowych oraz administracja stronami www ww. 

programów, 
4. Przygotowanie sprawozdań z powierzonych zadań i obowiązków, w tym na potrzeby prowadzonych rozliczeń formalnych 

m.in. do Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzenie zgłoszeń do Kuratorium.  
 
Wymagania formalne: 

1. Wykształcenie wyższe, 
2. Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub wyższym, 
3. Doświadczenie w pracy w stowarzyszeniach sportowych lub polskich związkach sportowych – 

wskazane referencje, 
4. Doświadczenie w organizacji szkolenia sportowego młodzieży, szkoleń i konferencji, 
5. Biegłość w obsłudze komputera (MS Office). 
6. Prawo jazdy kat. B. 

 
Cechy charakteru kandydata/kandydatki: 

1. Kreatywność, 
2. Samodzielność, 
3. Umiejętność pracy w zespole, 
4. Umiejętność analitycznego myślenia i konsekwencja w dążeniu do celu, 
5. Komunikatywność i dyspozycyjność, 
6. Doskonała organizacja pracy w tym pod presją czasu. 

 
Oferty należy składać do dnia 15-03-2019 do godz. 16:00 na adres mailowy: rekrutacja@zprp.org.pl                   
   z dopiskiem:  

 „SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI SZKOLENIA MŁODZIEŻY”. 
ZPRP zastrzega sobie prawo do wycofania oferty pracy i zakończenia procesu rekrutacji w każdym jego 
momencie, bez podawania przyczyny. 
 

Do CV należy dołączyć list motywacyjny. 
 
Przypominamy o zawarciu w aplikacji sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych 
osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”. 


