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Zarząd PZBad. ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia/Dyrektora Sportowego 
PZBad. 
 
Opis stanowiska: 
 
Dyrektor Sportowy odpowiada za organizację pracy działu wyszkolenia, koordynowanie kadr 
narodowych, współpracę z SMS-ami i OSSM-ami, z klubami w tym przede wszystkim za 
planowanie i nadzór nad realizacją zadań szkoleniowych, a także za reprezentowanie interesów 
środowiska badmintonowego wobec państwowych i międzynarodowych instytucji sportowych. 
Zatrudnienie na wskazane stanowisko zgodnie z zasadami Ministra Sportu i Turystyki zawartymi 
w decyzji nr 59 z dnia 20 grudnia 2017 roku. 
 
Zakres obowiązków: 
Do wglądu w PZBad 
. 
 
Wymagania niezbędne dotyczące kandydata: 
 

• Wykształcenie wyższe, 

• Posiadanie uprawnień do prowadzenia szkolenia w dyscyplinie sportu badminton, nie 
mniej niż trener II klasy, 

• Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkolenia w dyscyplinie sportu 
badminton,   

• Przedłożenie zobowiązania do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

• Przedłożenie rocznego i wieloletniego programu szkolenia PZBad,   

• Znajomość przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej (preferowany 
j. angielski), 

• Zaświadczenie o niekaralności. 

• umiejętność obsługi komputera; 

• dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe). 
 
Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów: 

mailto:sekretariat@pzbad.pl


Sponsor Strategiczny  
Polskiego Związku Badmintona 

 

- 2 - 

POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA 

POLISH BADMINTON ASSOCIATION 

 
• szczegółowy życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy 

zawodowej  

• oświadczenie o niekaralności; 

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych; 

• projekt koncepcji wieloletniego programu szkolenia. 

Procedura i przebieg konkursu: 
 
Wyboru kandydata dokona Zarząd PZBad. na podstawie opinii Komisji konkursowej. 
Komisja konkursowa ma prawo zaprosić wybranych kandydatów na indywidualne rozmowy 
kwalifikacyjne. 
Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZBad 
Konkurs może zostać unieważniony bez podawania powodu. 
 
Kandydaci proszeni są o przesyłanie swoich ofert na adres email: sekretariat@pzbad.pl lub na 
adres Polskiego Związku Badmintona. ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 2; 01—943 Warszawa 
do dnia 21 lutego 2020 roku. 
 
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Polski 
Związek Badmintona”. 
 
Dane w celach określonych powyżej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
Administratorem danych będzie Polski Związek Badmintona. 
 
Ostateczne wyniki konkursu zostaną podane 28 lutego 2020 

 


