Projektový manažér / projektová manažérka – Detská atletika
Informácie o pracovnom mieste
• pozícia je vhodná aj pre absolventa s praxou vedenia tréningového procesu detí
• hlavná náplň činnosti je organizačného, realizačného a administratívneho charakteru
• miesto práce: Bajkalská 7A, Bratislava
• termín nástupu: od 1.4.2019
• druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú/zastupovanie počas
materskej/rodičovskej dovolenky,
• mzdové ohodnotenie: 850 € brutto/mesiac, prehodnotenie po uplynutí skúšobnej doby
Náplň práce, právomoci a zodpovednosť
• príprava, spracovanie, realizácia, koordinácia a vyhodnotenie projektov zameraných na
detskú atletiku,
• vzdelávanie a metodické riadenie účastníkov zapojených do projektov detskej atletiky,
• organizovanie a účasť na aktivitách Slovenského atletického zväzu, predovšetkým
organizovanie aktivít v rámci projektov zameraných na detskú atletiku (organizovanie
vzdelávacích aktivít a športových podujatí),
• spravovanie webovej stránky určenej pre detskú atletiku,
• poskytovanie informácií o projektoch a aktivitách Slovenského atletického zväzu
záujemcom a informovanie médií a verejnosti,
• aktívna komunikácia s členmi Slovenského atletického zväzu, zástupcami škôl a organizácií
zapojených do projektov Slovenského atletického zväzu,
• plnenie aktuálnych úloh podľa pokynov.
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
• min .vysokoškolské I. stupňa
Zameranie, odbor
• výhodou je odbor telesná výchova, trénerstvo – zameranie/špecializácia na atletiku
Znalosti
Jazykové znalosti
• anglický jazyk – aktívne
Počítačové znalosti – používateľ
• Práca s PC – MS Office
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• samostatnosť, precíznosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, pracovná a časová flexibilita,
schopnosť pracovať v tíme, záujem vzdelávať sa,
• pozitívny vzťah k športu,
• aktívny vodič – vodičský preukaz skupiny B
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Informácie o výberovom konaní
• termín uskutočnenia výberového konania: 26. 02.2019.
• uchádzač zašle písomne a elektronicky do 22. 02.2019.
- životopis
- motivačný list
súhlas so spracovaním osobných údajov nasledovného znenia:
Dole podpísaná/podpísaný ......................................... v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, dobrovoľne súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich
osobných údajov spoločnosťou Slovenský atletický zväz, Bajkalská 7A, 831 04
Bratislava, IČO: 36063835 uvedených v životopise, v motivačnom liste a osobných
údajov získaných pri osobnom pohovore na účely databázy uchádzačov o zamestnanie
pri obsadzovaní pracovných miest uvedenej spoločnosti. Tento súhlas je možné
kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.
• adresa na zasielanie požadovaných dokumentov:
- písomne:
Slovenský atletický zväz
Bajkalská 7A
831 04 Bratislava 3
Na obálku vľavo hore napíšte: „výberové konanie“.
- elektronicky:
gubricky@atletika.sk
Do predmetu napíšte: „výberové konanie – meno a priezvisko“.
• budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor
Adresa spoločnosti
Slovenský atletický zväz
Sídlo: Bajkalská 7A, 832 80 Bratislava
831 04 Bratislava 3
Kontakt
Kontaktná osoba: Vladimír Gubrický
Telefón: +421 905 278 836
E-mail: gubricky@atletika.sk
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