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TRENÉR REPREZENTACE 

 

Výkonný výbor České asociace cheerleaders hledá trenéra reprezentace na 

sezónu 2017/2018! 

 

Chceš být tam, kde se začíná něco nového?  

 

Chceš být součástí trenérského týmu či hlavním trenérem v další sezóně CNCT? 

 

Máš na to dovést reprezentační tým na Mistrovství Světa na Floridě k lepším 

výsledkům? 

 

Chceš se podívat na MS na Floridu? 

 
 

Náplň práce trenéra reprezentace: 

 

 Příprava reprezentačního týmu v sezóně 2017/2018 na Mistrovství světa konaného 

v dubnu 2018. 

 Trenér, motivátor a choreograf. 

 Vedení tréninků dle předem stanoveného plánu. 

 Spolupráce s asistentem, instruktory a výkonným výborem ČACH. 

 Propagace cheerleadingu a ČACH. 

 Hájení zájmů členů CNCT. 

 

Požadavky: 

 

 Trenérská licence minimálně C, 

 trenérská praxe minimálně dva roky, 

 spolehlivost, 

 loajalita, 

 pečlivost, 

 flexibilita, 

 samostatnost ale i schopnost práce v týmu, 

 tah na branku, 

 minimálně středoškolské vzdělání, 

 anglický jazyk minimálně na komunikativní úrovni, 

 znalost práce na PC. 
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Nabízíme: 

 

 Práci pro oblíbené sportovní odvětví, 

 práci v přátelském a dynamickém prostředí, 

 finanční odměnu, 

 proplácení cestovních nákladů, 

 možnost osobního růstu v oblasti trénování, 

 možnost realizovat své nápady a myšlenky, 

 možnost poznat zákulisí tréninku na MS, 

 cestování v rámci své agendy. 

 

Průběh výběrového řízení: 

 

 Zájemci zašlou své životopisy včetně motivačních dopisů na cach@cach.cz do 15. 1. 

2017. 

 Vybraný zájemce/zájemkyně se zúčastní tréninku CNCT ve dnech 21. – 22. 1. 2017, 

kde bude mít možnost nahlédnout pod taktovku Vereny Hommer, současné trenérky 

CNCT senior. Verena Hommer předá zájemci/zájemkyni informace nutné 

k úspěšnému vedení reprezentačního týmu. 

 V dalším kroku vybraný zájemce/zájemkyně povede vybraný trénink CNCT 

 Zájemce/zájemkyně projde výběrovým řízením během června 2017. 

 

 

 

Těšíme se, že právě ty se staneš součástí české reprezentace! 

 

 

 

 

Pro další informace nás kontaktujte na cach@cach. 
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