
Středočeský krajský svaz házené
na základě rozhodnutí Českého svazu házené

    vyhlašuje    výběrové řízení na pozice:

I.Manažer Středočeského krajského svazu házené

II. Trenér Středočeského krajského svazu házené

Co Vás čeká?
• Viz příloha – Manažer SKSH a Trenér SKSH.

Místo působnosti:
• Středočeský kraj

Koho hledáme a co byste měl/a umět?
• manažerské dovednosti - velmi dobré komunikační, organizační a rozhodovací schopnosti, 

samostatnost
• reprezentativní vystupování
• zájem rozvíjet se společně s organizací
• týmovost
• časová flexibilita
• aktivní řidič/ka – řidičský průkaz sk.“B“

Výhodou bude, pokud budete mít
• znalost házenkářského prostředí
• zkušenosti ze sportovního prostředí

Co nabízíme my?
• zázemí silné sportovní organizace a přátelské pracovní prostředí
• Manažer SKSH - pracovní smlouva na dobu neurčitou, Trenér SKSH – smluvní vztah na dobu určitou 

do 30.6.2020 a následné prodloužení (OSVČ)
• profesní a osobnostní rozvoj
• nástup možný ihned

Těšíme se na Vás, neváhejte se na cokoliv zeptat.

Máte zájem s námi spolupracovat? Pak se těšíme na Váš životopis, který spolu s motivačním 
dopisem zašlete na e-mail: stredočeskysvazhazene@seznam.cz
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V Mladé Boleslavi, dne 29.2.2020                                                     Radovan Kábrt

      Předseda SKSH

I.Manažer Středočeského krajského svazu házené

Primárním cílem Manažera SKSH je zvýšení členské základny na území Středočeského kraje. 
Sekundární cílem je zlepšení funkčnosti SKSH ve vztahu k vlastním členům a ve vztahu ČSH při realizaci 
dalších projektů.

Pracovní náplň Manažera SKSH obsahuje zejména naplnění primárního cíle:
• vedení jednání se školami při organizaci ukázkových hodin a kroužků házené,
• vedení jednání s orgány místní samosprávy při organizaci propagačních akcí házené,
• organizace školních lig na území kraje,
• realizace regionálního plánu rozvoje.

Pracovní náplň Manažera SKSH dále obsahuje naplnění sekundárního cíle:
• organizace krajských kol celostátních projektů ČSH,
• organizace celorepublikových (finálových) akcí ČSH,
• správa informačního systému (krajský redaktor),
• organizace školení a seminářů pořádaných SKSH,
• správa finančních prostředků SKSH,
• příprava jednání orgánů SKSH,
• realizace dotačních příležitostí pro projekt a SKSH,
• administrativa SKSH.

Finanční prostředky

Základní mzda: 30.000 Kč / měsíc

Návaznost projektu na další projekty

Manažer SKSH spolupracuje při realizaci dalších dílčích projektů – Projekt „Podpora trenérů“ a Projekt 
„Krajský trenér“.
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Manažer SKSH v součinnosti s Trenérem SKSH organizuje, sestavuje a realizuje jeho program prezentací 
házené  na  školách a  v dalších volnočasových organizacích a dále při veřejných akcích.
Manažer SKSH v součinnosti s Trenérem SKSH zajišťuje, organizuje a kontroluje zapojení klubů 
zařazených do Projektu podpory klubů a do dalších projektů řízených ČSH.

II.Trenér SKSH

Primárními cíli  projektu je zvýšení zájmu neorganizované mládeže o házenou a zvýšení kvality
činnosti  trenérů klubů na území Středočeského kraje.  Sekundárním cílem je identifikace potenciálních
talentovaných jedinců v jednotlivých klubech SKSH, jejich výběr a trénování v rámci výběrů SKSH.

Základní požadavky:
• Minimum je trenérská licence „B“
• Minimum je 4 roky praxe na trenérské pozici doložené klubem

Obsah činnosti Trenéra SKSH obsahuje zejména naplnění primárního cíle:
• vedení ukázkových hodin tělesné výchovy zaměřených na házenou ve školách,
• vedení ukázkových tréninkových jednotek ve školních kroužcích, resp. v jiných volnočasových 

organizacích,

Pracovní náplň Trenéra SKSH dále obsahuje naplnění sekundárního cíle:
• spolupráce s trenéry klubů v SKSH při jejich tréninkové činnosti,
• aplikace oficiální metodiky ČSH,
• lektorská činnost na školeních a seminářích v SKSH,
• účast na vzdělávání krajských trenérů organizovaných ČSH,
• vedení výběrů žactva SKSH,
• sledování vývoje talentovaných jedinců,
• příprava a vedení akcí talentované mládeže pro hráče a kluby v SKSH,
• spolupráce při organizaci krajských kol celostátních projektů ČSH,
• spolupráce při organizaci celorepublikových (finálových) akcí ČSH.

Finanční prostředky

Odměna Trenéra SKSH: 40.000 Kč / měsíc.

  Návaznost projektu na další projekty

Trenér SKSH spolupracuje při realizaci dalších dílčích projektů – projekt „Podpory trenérů“ a „Projekt 
krajského manažera“.
V součinnosti s Manažerem SKSH realizuje jím připravený program prezentací házené na školách, v dalších 
volnočasových organizacích a dále při veřejných akcích.
Trenér SKSH spolupracuje s kluby, které jsou zařazeny do projektu „Podpora klubů“. Zároveň kontroluje a 
vyhodnocuje plnění jejich povinností, které jim vyplývají z účasti v tomto projektu.
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