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NATIONAL TEAM asistent junior 

 

Výkonný výbor České asociace cheerleaders hledá kadidáta/ku na pozici 

National Team Asistent Junior 2018/2019! 

 

Chceš být tam, kde se začíná něco nového?  

 

Chceš být součástí organizačního a trenérského týmu reprezentace v další 

sezóně? 

 

Chceš se podívat na MS na Floridu? 

 
 

Náplň práce: 

 

 

- asistence trenérce reprezentačního týmu junior (při trénincích, skládání sestavy, 

choreografie); 

- tryout (pomoc při registraci zájemců, poradní hlas při složení týmu);  

- asistence při organizaci tréninků; 

- výpomoc při zajištění propagace cheerleadingu, ČACH a reprezentačního týmu;  

- interní komunikace (s Výkonným výborem ČACH, s partnery, trenéry dle předem 

stanoveného); 

- výpomoc při organizaci výpravy na MS; 

- v případě nutnosti zástupce ČACH v místě tréninků; 

- dohled nad svěřenými osobami. 

 

 

National Team Asistent Junior chrání zájmy členů reprezentace a ČACH.  

National Team Asistent Junior je zaměstnance ČACH. 

Nabízíme: 

 

 Práci pro oblíbené sportovní odvětví, 

 práci v přátelském a dynamickém prostředí, 

 finanční odměnu, 

 možnost osobního růstu, 

 možnost realizovat své nápady a myšlenky, 

 možnost poznat zákulisí přípravy reprezentace na MS, 

 hrazené cestování v rámci své agendy. 
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Požadavky: 

 

 Znalost prostředí, 

 organizační schopnosti, 

 zodpovědnost, 

 spolehlivost, 

 loajalita, 

 pečlivost, 

 flexibilita, 

 samostatnost, ale i schopnost práce v týmu, 

 tah na branku, 

 minimálně středoškolské vzdělání, 

 anglický jazyk minimálně na komunikativní úrovni, 

 řidičský průkaz sk. B. 

 znalost práce na PC. 

 

 

Průběh výběrového řízení: 

 

 Zájemci zašlou své životopisy včetně motivačních dopisů na  

cach@cach.cz do 31. 8. 2018. 

 Zájemce/zájemkyně projde výběrovým řízením během září 2018. 

 

Pracovní poměr: DPP na dobu určitou. 

 

 

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

 

Pro další informace nás kontaktujte na cach@cach.cz 
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