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Výkonný výbor České asociace cheerleaders hledá posilu: 
ASISTENT TRENÉRA DANCE REPREZENTACE! 
 
 
Chceš se podílet na chodu nového performance cheer Team Czech Republic? 
 
Baví tě trénování a chceš se v dané oblasti dál rozvíjet? 
 
Chceš být součástí vzniku dance teamu a vycestovat s ním na ME 2021? 
 
Právě pro tebe otevíráme novou pozici! 
 

 Požadavky:  

● Spolehlivost, loajalita 
● Samostatnost  
● Vstřícné jednání 
● Trenérské zkušenosti (nezáleží zda cheer nebo dance), dance coach je 

výhodou 
● Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (Překládání a domluva s 

head coachem) 

Hlavní zodpovědnosti:  
 

● Podpora trenéra při přípravě reprezentačního týmu v sezóně 2020/2021 na 
Mistrovství evropy konané v červencí 2021 

● Motivátor a choreograf, pomoc při čištění sestavy 
● Asistence při vedení tréninků dle požadavků trenéra 
● Schopnost vést trénink samostatně v případě neúčasti head coach 
● Spolupráce při organizaci, plánování tréninků a celého pobytu na ME 
● Příprava podkladů pro objednání hudby.  
● Spolupráce při vytváření propagačních materiálů.  
● Spolupráce s trenérem, manažerem a VV ČACH, pravidelné meetingy  
● Dohled nad svěřenými osobami.  
● Sledování stávajících trendů ve svěřené oblasti a doporučení pro VV.  
● Pravidelné reporty ze svěřené oblasti 
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Nabízíme:  
 

● Práci pro oblíbené sportovní odvětví 
● Účast na ME v Itálii 2021 
● Možnost prodloužení závazku na dva roky na MS2022 
● Práci na DPP 

Nadřízení:  
 

● Tréner 
● Project manager 
● Výkonný výbor ČACH 

Spolupracovníci:  
 

● Manager reprezentace 
● Administration and organizational support  

 
Asistent trenéra odpovídá přímo trenérovi a dále Project manažerovi a VV ČACH. Není 
osobou s rozhodovací pravomocí. 
 
 
 
Pro další informace a zájem zašlete email na reprezentace.cach@gmail.com do 
15. 9. 2020. 
 
  
Těšíme se, že právě ty se staneš součástí týmu ČACH! 
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