OIB:12769065492, Ozaljska 7
Temeljem članka 25. i članka 37. Statuta Hrvatskog akademskog streljačkog kluba
Mladost, na sjednici Upravnog odbora dana 22.02.2017.godine donijeta je Odluka da
se raspisuje

NATJEČA
za stručnom osobom trenera sljedećeg profila
Uvjeti:
VSS/VŠS (Kineziološki fakultet),
Znanje jednog stranog jezika ( engleski)
Sposobnost animiranja mladih
Komunikativnost i fleksibilnost
Iskustvo u trenerskom poslu
vozačka dozvola B kategorije
Posebni uvjeti: ispunjavanje uvjeta iz članka 10. točke 3.,4. i 5. Zakona o
oružju odnosno nepostojanje zapreke iz članka 13. Zakona o sportu
Zaposlenik će raditi pola radnog vremena sa mogučnošću punog radnog vremena.

Poslovi koje će trener obavljati:
• priprema i izrada prijedloga programa rada, za kategorije sportaša za čiji je rad
trener odgovoran,
•

organizacija i stručni rad s perspektivnim i selekcioniranim natjecateljima u
disciplinama gađanja puška (ZP, MK),

•

planiranje, organizacija i praćenje natjecanja u disciplinama puška,

•

pripreme sportaša prema kalendaru natjecanja i sudjelovanje na natjecanju

•

praćenje dostignuća streljačkog sporta u Hrvatskoj i svijetu, a posebno u
disciplinama gađanja puškom,

•

suradnja sa sportskim tijelima Grada, Republike ,

•

suradnja sa klubovima i tvrtkama u svrhu unapređenja rada u disciplinama
gađanja puškom i streljačkom sportu uopće,

•

skrb o provođenju odluka tijela upravljanja Kluba,

•

vođenje potrebnih evidencija (natjecatelja, rezultata,),

•

skrb o zdravstvenoj sposobnosti natjecatelja ,

•

Organizacija natjecanja Kluba,

•

ostali poslovi po nalogu tijela upravljanja Kluba.

Priložiti i životopis, domovnicu, potvrdu o završenom obrazovanju kvalifikaciji i
radnom iskustvu, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak.

HASK “MLADOST“ ima pravo zatražiti i naknadne uvjete odnosno dokaze.
Podnositelj prijave biti će pozvan na razgovor i pisanim putem obaviješten o
izvršenom izboru.
Kompletnu ponudu dostaviti do 10. ožujak 2017. u tajništvo:
Poštom:
Hrvatski akademski streljački klub Mladost
Zagreb, Nikole Tesle 10
ili na e-mail adresu: mladost.trophy@gmail.com
U Zagrebu, 24. veljača 2017 .

za HASK MLADOST
PREDSJEDNIK
Robert Ptiček

