
 
 
Zakres obowiązków 
Trener Kadry Narodowej  
Zespół  Trenerzy Kadry Narodowej 
Podlega  Menadżerowi Kadry Narodowej 
Odpowiedzialny za  Trenera Asystenta Kadry Narodowej 

Lokalizacja  dowolna 
Wynagrodzenie  zależy od obecności na wybranych zawodach 
Termin czas określony (rok 2020) 
Streszczenie opisu 
roli  

 

● Odpowiedzialny/a za trenowanie i wsparcie Kadry Narodowej seniorskiej  podczas 
zawodów ESF i WSF 

● Raportowanie o występach członków Kadry Narodowej dla Menadżera Kadry Narodowej 
 

Kluczowe obszary 
odpowiedzialności 
i główne zadania i 
czynności, inne 
obowiązki  

 

● zarządzanie, budowanie relacji oraz współpraca  z Trenerem Asystentem Kadry 
Narodowej 

● przekazywanie regularnych aktualizacji na temat występów Kadry Narodowej 
● Poszukiwanie najlepszych rozwiązań jeśli chodzi o wiedzę trenerską oraz zachęcanie do 

innowacji jak też do zachęcania do nieustannego rozwoju członków Kadry Narodowej 
● Wsparcie zawodników i zawodniczek w zakresie wyboru odpowiednich zawodów oraz 

możliwości treningu, aby mogli w pełni realizować swój potencjał 
● gotowość do  komunikacji z mediami na prośbę Menadżera Kadry  
● podjęcie się innych obowiązków od czasu do czasu na prośbę Menadżera Kadry 
● doradztwo w zakresie Regulaminu Selekcji Kadry Narodowej, który zostanie 

przedstawiony przez Menadżera Kadry.  
● przygotowywanie budżetu występów Kadry Narodowej seniorskiej  i juniorskiej oraz 

zgrupowań Kadry Narodowej  seniorskiej i juniorskiej 
● selekcja Kadry Narodowej  

   
 
 
Informacje ogólne  ● Promowanie Polskiego Squasha i wsparcie w budowaniu i podtrzymaniu 

pozytywnej opinii o Polsce jako rozwijającym się squashowo kraju  
● Trener Kadry Narodowej ma obowiązek:  
● zapewnienia praktyki równych szans, sprawiedliwość i fair play w Polskim Squashu  
● przestrzegania BHP i innych procedur bezpieczeństwa  

 
 
Ten zakres obowiązków może ulec zmianie. Jest wskazaniem na podstawowy zakres 
obowiązków i może zostać zmieniony na  potrzeby Polskiego Squasha.  
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WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE ORAZ DOŚWIADCZENIE KANDYDATA NA TRENERA KADRY NARODOWEJ 

 
Niezbędne   
  - min. level 2 trenerski ESF, WSF, ES, UKCC 
  - doświadczenie zawodnicze i/lub trenerskie  
Pożądane   

- wykształcenie wyższe (licencjat, magister) lub podyplomowe (lub równoznaczna kwalifikacja), 
                 w obszarze trenerskim  
 - doświadczenie w zarządzaniu drużyną, umiejętność budowania relacji z członkami Kadry 
                 Narodowej odzwierciedlającej się w wynikach  
 - doświadczenie i wiedza w rozwoju trenerskim z naciskiem na identyfikację szczególnie 
                 uzdolnionych/rokujących zawodników/zawodniczek i wsparcie w rozwoju takich  
                 zawodników/zawodniczek.  
 - dowód na umiejętność innowacji, poszukiwania nowych rozwiązań czy ekspertyzy, która 
                  pozytywnie wpłynęła na umiejętności trenerskie 
 - doświadczenie w monitorowaniu celów  
 - biegła znajomość języka angielskiego (B2) 

Umiejętności i Wiedza  
 - zrozumienie występów sportowych w zawodach międzynarodowych  
 - bardzo dobre  umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole z umiejętnością  
                 zachęcania do pracy, wsparcia oraz motywowania innych  
 - umiejętność pracy bez ścisłego nadzoru 
 - bardzo dobre umiejętności komunikacji w mowie i piśmie z umiejętnością radzenia sobie z  
                 mediami 
 - bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office 
 - prawo jazdy 
              - chęć pracy w trybie nienormatywnym, rola wymaga pracy na wyjazdach, wieczorami, w weekendy 
 

W celu nieformalnego omówienia tego stanowiska lub ubiegania się o to stanowisko prosimy o kontakt i / 
lub przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do Pani Rosanny Radlińskiej-Tyma 
r.radlinskatyma@polskisquash.pl do 27.12.2019 tel. +48608309406 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się z dwoma członkami Zarządu PZSQ  i przewodniczącym Komisji 
Trenerskiej. Rozmowa odbędzie się w tygodniu rozpoczynającym się 30.12.2019 r. a zakwalifikowani 
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kandydaci będą powiadomieni o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. 
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