FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OSTRAVA
Náměstí Svatopluka Čecha 518/10, PSČ 702 00 OSTRAVA
Tel.: +420 605 942 347 e-mail : mefs.ostrava@gmail.com web: www.fotbal.cz
V Ostravě, dne 18. 07. 2021
Věc: VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POZICI GRASSROOTS TRENÉRA
MLÁDEŽE PŘI MěFS OSTRAVA
VV MěFS Ostrava se na svém řádném zasedání dne 08. 07. 2021 usnesl na vyhlášení výběrového
řízení na pozici Grassroots trenéra mládeže při MěFS Ostrava za níže uvedených podmínek:
Kritéria pro výběrové řízení :
Licence UEFA B minimálně – UEFA A a vyšší licence výhodou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Praxe v trénování dětí (více než 3 roky),
Středoškolské vzdělání s maturitou (VŠ tělovýchovného zaměření výhodou),
Manažersko – organizační schopnosti,
Znalost světového jazyka (angličtina, němčina) výhodou,
Pozitivní charakter, leadership (schopnost vést a ovlivňovat lidi),
Komunikační a motivační schopnosti,
„Týmový hráč“, uplatňování principů fair – play,
Logistické schopnosti, schopnost práce s PC,
Řidičský průkaz skupiny B, trestní bezúhonnost.

Doplňující podmínky :
a) v průběhu smluvního závazku nutnost bydlení v daném okrese, resp. blízkém okolí,
b) uchazeč smí vykonávat jiné profesní závazky s ohledem na náplň práce GTM,
c) uchazeč nesmí vykonávat činnost trenéra mládeže v klubech hrajících profesionální
soutěže,
d) uchazeč nesmí pracovat pro žádnou agenturu zastupující hráče, ani v nesmluvním vztahu.
Náplň práce :
a) práce ve fotbalovém prostředí s kategoriemi do U13 včetně,
b) účast v Létajících týmech trenérů (ukázkové tréninkové jednotky v klubech),
c) ukázkové hodiny TV a pomoc při organizaci sportovních kroužků na ZŠ a MŠ v rámci
MěFS,
d) spolupráce s krajskými GTM a Regionálními fotbalovými akademiemi,
e) akce pro neregistrovanou mládež,
f) vzdělávání trenérské licence C + Grassroots leader,
g) vytipování talentů od U8, organizace turnajů přípravek,
h) meziokresní výběry přípravek a žáků do U12, trénování, organizace,
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i) organizace a propagace školního fotbalu (McDonalds´ Cup, Školní fotbalová a futsalová
liga),
j) náborové akce (Měsíc náborů), pomoc klubům s organizací náborů,
k) organizace a propagace ženského fotbalu, účast na kempech krajských výběrů dívek,
l) sociální programy (veteránský a seniorský fotbal, DD Cup, hendikepovaní, atd.),
m) kontrolní a konzultativní činnosti pro SpSM v rámci OFS ve spolupráci s GTM KFS,
n) kultivace a rozvoj klubů, konzultativní činnost (licenční systém neprofesionálních klubů),
o) organizační činnost pro příslušný OFS, účast na poradách KFS a OFS, publicita aktivit,
p) účast na Komisích mládeže KFS a MěFS + členství v Komisi mládeže MěFS.
Nabízíme:
-

Práci jako OSVČ (v pracovním rozsahu cca 0,5 úvazku), a to předběžně od 01. 09. 2021

-

Adekvátní finanční ohodnocení + cestovné

-

Kvalitní pracovní podmínky

Motivační dopis a životopis s přiloženou fotografií zasílejte nejpozději do 15. 08. 2021 včetně na
mail mefs.ostrava@gmail.com. Vámi zaslaný životopis bude považován za přihlášku do
výběrového řízení. Vybraní kandidáti budou kontaktováni a přesný čas jejich osobního pohovoru
jim bude upřesněn.

Ing. Michael Viščor
předseda VV MěFS Ostrava

Mgr. Paskal Trigas
sekretář MěFS Ostrava
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