Kajakaška zveza Slovenije objavlja
RAZPIS ZA MESTO VODJA PROGRAMA VRHUNSKEGA ŠPORTA NA MIRNIH
VODAH
POGOJI
- visokošolska izobrazba športne smeri ali srednješolska izobrazba in usposobljenost s
podoročja kajaka in kanuja na divjih vodah
- najmanj 5 let izkušenj na področju programa vrhunskega športa
- reference s področja kajakaštva
ZAHTEVANA DODATNA ZNANJA
- znanje angleškega jezika
- znanje uporabe računalnika
- vozniški izpit B kategorije
- organizacijske in vodstvene sposobnosti
- sposobnost timskega dela
- komunikativnost
- fleksibilnost
DELOVNE RAZMERE
- delo tudi izvnen sedeža delodajalca
- delo v neenakomernem delovnem času
VODJA BO OPRAVLJAL NASLEDNJE DELOVNE NALOGE
- načrtovanje, izvedba in analiza programov kajakaških reprezentanc na mirnih vodah
- vodenje reprezentance v spintu na mirnih vodah na pripravah in tekmovanjih
- neposredna izvedba dela programa kajakaških reprezentanc na mirnih vodah
- vodenje strokovnega tima panog na mirnih vodah
- v sodelovanju z drugimi trenerji organiziranje skupnih priprav in nastopov na velikih
tekmovanjih
- izdelava vsebinskih in finančnih poročil skupnih akcij reprezentance
- izdelala letnega vsebinskega in finančnega poročila reprezentanc na mirnih vodah
- v sodelovanju z direktorjem KZS zadostitev obveznosti iz naslova sponzorskih pogodb s
pokrovitelji reprezentanc
- v sodelovanju z drugimi trenerji organizacija in izvedba meritev športne forme članov
reprezentanc
PRISTOJNOSTI
- predlaga letni program reprezentanc za panoge na mirnih vodah, ki ga sestavi v
sodelovanju s trenerji

- predlaga izhodišča za pripravo predloga kriterijev za sestavo kajakaških reprezentanc
- direktorju KZS predlaga sestavo strokovnega tima kajakaških reprezentanc
- v okviru veljavnih kriterijev je pristojen za izbor tekmovalcev za posamezna tekmovanja
- predlaga sistema dela v programih vrhunskega športa panog na mirnih vodah
- zastopa strokovni tim v internih procesih KZS
ODGOVORNOSTI
- odgovoren je za izvedbo sprejetih programov kajakaških reprezentanc na mirnih vodah
- odgovoren je za izvedbo finančnega programa in nadzor nad porabo sredstev programa
kajakaških reprezentanc na mirnih vodah
- odgovoren je za izvajanje določil sponzorskih pogodb v okviru izvedbe programa kajakaških
repreznetanc
ZAGOTAVLJAMO
- izhodiščne (vsebinske in finančne) podatke za pripravo dolgoročnega programa dela in
letnih programov
- uporabo osnovnih sredstev KZS za izvedbo programa
- redno plačilo na osnovi pogodbe o sodelovanju
PRIJAVA NA RAZPIS MORA VSEBOVATI
- predlog dolgoročnega programa kajakaških reprezentanc v panogah na mirnih vodah, ki
mora vsebovati izhodišča kriterijev, sistem strokovnega dela kajakaških reprezentanc in
okvirni vsebinski program
- življenjepis
- podatke o izobrazbi
Z izbranim kandidatom se bo pogodba o sodelovanju sklenila za obdobje enega leta z
možnostjo podaljšanja do konca olimpijskega cikla Paris 2024.
Prijavo na razpis z zahtevanimi dokazili in dolgoročnim programom je potrebno s
priporočeno pošto posredovati na naslov Kajakaška zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana s pripisom “prijava na razpis” do ponedeljka, 13.12.2021.
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