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ADMINISTRATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ PODPORA  REPREZENTACE 

 

 

Prezidium České asociace cheerleaders hledá posilu do týmu české 

reprezentace na  přípravu na ICU Worlds virtual! 

 

 
 

Jsi cheerleadingový nadšenec, který chce pomoci? 

 

Jsi dobrý/á v organizaci, plánování a administrativě? 

 

Chceš pomáhat s organizací reprezentace a být u jejích příprav na ICU worlds.  

 

Chceš naši reprezentaci posunout o další kus dopředu? 

 

Spolupráci bude, v případě oboustranné spokojenosti možné prodloužit na další sezonu. 

 

 

  

Náplň práce:  

  

● Organizace hladkého průběhu tréninků reprezentačních týmů 

● Administrativní podpora 

● Odpovědnost za svěřené osoby 

● Práce s hotovostí 

● Podklady z tréninků pro IG a FB 

● Účast na trénincích: 

 Místo 

5. - 6. 6 JOJO Gym 

26. - 27. 6. JOJO Gym 

23. - 25. 7. Chodov 

13. - 15. 8. Chodov 

4. -5. 9. JOJO Gym 

18. - 19. 9. JOJO Gym 

 Pokud se nemůžeš některého termínu zúčastnit, a přesto se chceš přihlásit, napiš nám to  
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 Požadavky:  

  

● Spolehlivost, loajalita 

● Flexibilita 

● Samostatnost ale i schopnost práce v týmu 

● Vstřícné jednání 

● Tah na branku 

● Minimálně středoškolské vzdělání 

● Anglický jazyk minimálně na komunikativní úrovni 

● Znalost práce na PC 

● Řidičský průkaz B, (vlastní auto k dispozici výhodou) 

 

Nabízíme:  

  

● Práci pro oblíbené sportovní odvětví 

● Práci v přátelském a dynamickém prostředí 

● Možnost realizovat své nápady a myšlenky 

● Poznání zákulisí tréninku české reprezentace 

● Finanční odměnu ve výši 2000,-Kč za účast na víkendovém tréninku plus strava 

● Práci na DPP 

 

 

 

 

 

Zájemci svůj zájem zašlete na e-mail jana.slavikova@cach.cz do 31. 5. 

 

 

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

 

 

Pro další informace nás kontaktujte na jana.slavikova@cach. 
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