
Trenerzy  reprezentacji Lubelskiego Związku Piłki Nożnej – kat wiekowa zawodników U13/r. 2010. Forma: umowa zlecenie. 
Miejsce pracy: Lublin, teren województwa lubelskiego, obiekty sportowe w kraju w ramach konsultacji szkoleniowych oraz 
meczów kontrolnych i mistrzowskich. 

  

Opis stanowiska 

Trenerzy reprezentacji Lubelskiego ZPN –  dwie osoby  będą odpowiedzialni za przeprowadzenie konsultacji szkoleniowych, meczów 

kontrolnych i meczów mistrzowskich  repr. Związku od lutego/marca do czerwca 2023 roku z możliwością przedłużenia współpracy. 

Wybrane zadania do realizacji: 

a)  przygotowanie/selekcja zawodników do reprezentacji, konsultacje szkoleniowe, mecze towarzyskie, mecze mistrzowskie, 

b) powoływanie zawodników, selekcję, prowadzenie w meczach kontrolnych i mistrzowskich, c) prowadzenie dokumentacji - planów, 

działań, sprawozdawczości,  d) współpraca z trenerem koordynatorem LZPN, trenerem edukatorem LZPN, trenerami klubowymi, 

Wydziałem Gier  i wskazanymi osobami wg kompetencji. 

  

Wymagania preferowane 

• posiadanie aktualnej licencji minimum UEFA A   (możliwe rozwiązania organizacyjne przy licencji UEFA B) 

• I trener - wiek w przedziale 31-45 lat, asystent trenera/II trener – wiek w przedziale 28-40/45 lat  

• miejsce zamieszkania: Lublin i  w pobliżu, dalsza - znaczna odległość -  mniej preferowana 

• dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel) 

• doświadczenie - wieloletnie w funkcjonowaniu w klubie jako zawodnik – w kategoriach młodzieżowych i w seniorach,                             
w reprezentacjach LZPN 

• doświadczenie w pracy w klubie z zawodnikami w kat. dzieci, młodzież  (także z seniorami) 

• łatwa umiejętność pokazu z zakresu techniki i przekazu taktyki 

• umiejętność obiektywnej oceny zawodników 

• umiejętność pracy samodzielnej i pod presją czasu  

• łatwość w przeprowadzeniu analizy meczu i zajęć szkoleniowych z wykorzystaniem środków technicznych 

• umiejętność pracy w sztabie: I trener/trener asystent/II trener 

• posiadanie cech osobowych, jak: punktualność, odpowiedzialność, umiejętności organizacyjne, komunikacyjne 

• zainteresowanie wydarzeniami sportowymi, w szczególności meczami piłki nożnej 

• gotowość do  podróży służbowych - wyjazdy na konsultacje szkoleniowe, mecze, obserwacje, szkolenia 

• doświadczenie w organizacji imprez sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki nożnej 

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w klubach sportowych, związkach sportowych, organizacjach 
samorządowych, itp. 

• uwierzytelnienie na pogodzenie pracy (w klubie, praca zawodowa), a dyspozycyjność dla potrzeb reprezentacji w weekendy, 
w trakcie trwania rozgrywek 

 

Mile widziane 

• znajomość języka obcego 

• znajomość przepisów i regulaminów dotyczących zasad funkcjonowania PZPN oraz Woj. ZPN 

• wymagane prawo jazdy kat. B 

• doświadczenie zawodnicze 

• doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w charakterze nauczyciela, organizatora obozów sportowych, prowadzenia 
kolonii, festynów, w tym praca w formie wolontariatu 
 
 

Podstawowy zakres obowiązków 

• przygotowanie/selekcja zawodników do reprezentacji, konsultacje szkoleniowe, mecze towarzyskie 

• powoływanie zawodników, selekcję, prowadzenie w meczach kontrolnych i mistrzowskich  

• prowadzenie dokumentacji - planów, działań, sprawozdawczości 

• obserwacja zawodników podczas meczów w klubach/prowadzenie rankingu zawodników z rocznika 2010  

• współpraca z trenerem koordynatorem, trenerem edukatorem oraz  wydziałami i komórkami organizacyjnymi LZPN 

• pomoc w organizacji spotkań, imprez, meczów, turniejów piłkarskich 

• raportowanie wykonanych czynności organizacyjno-szkoleniowych 

• wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb LZPN dla działań organizacyjno-szkoleniowych przy 
funkcjonowaniu innych reprezentacji Związku 
 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz skanu podpisanego wzoru oświadczenia dotyczącego 

RODO i zaświadczenie o niekaralności  na adres e-mail: lubelski@zpn.pl   lub dostarczyć w formie papierowej do biura Związku                            

w terminie do dnia 06.02.2023 roku do godz. 12:00. Aplikacje niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.                    

W temacie wiadomości e-mail należy wpisać „Rekrutacja – trener reprezentacji LZPN r. 2010”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu 

tylko  z wybranymi kandydatami. Kontakt – wg informacji na www.lzpn.pl  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    Lubelski Związek Piłki Nożnej  
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