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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI GRASSROOTS TRENÉRA MLÁDEŽE  
OFS Jihlava 

 

KFS Vysočina vypisuje výběrové řízení na pozici GRASSROOTS TRENÉRA MLÁDEŽE 
OFS Jihlava (dále jen GTM OFS). Jeho hlavní zaměření bude práce s mládeží ve věku U6 
– U13, spolupráce s kluby, mateřskými a základními školami v daném okresu, vzdělávací 
činnost u kurzů C licence a spolupráce se SpSM v rámci příslušného okresu.  

KRITÉRIA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Grassroots trenér mládeže OFS:  

• Licence UEFA B minimálně – UEFA A a vyšší licence výhodou  
• Praxe ve výchově mládeže (více než 3 roky)  
• VŠ tělovýchovného zaměření výhodou, ne podmínkou  
• Manažersko – organizační schopnosti  
• Znalost světového jazyka (angličtina, němčina) výhodou  
• Pozitivní charakter, leadership (schopnost vést a ovlivňovat lidi)  
• Komunikační a motivační schopnosti  
• „Týmový hráč“, uplatňování principů fair – play  
• Logistické schopnosti, schopnost práce s PC  
• Řidičský průkaz skupiny B, trestní bezúhonnost  

Doplňující podmínky  

• v průběhu smluvního závazku nutnost bydlení v daném okrese, resp. blízkém okolí 
(na hranicích okresu Jihlava) - nesmí pracovat pro žádnou agenturu  

Souběžně s činností GTM OFS, která bude prioritou, je povoleno:  
 

• vykonávat činnost trenéra mládeže po úroveň staršího dorostu  
• mít jiné profesní závazky, smlouvy atd. s časovou flexibilitou (učitelství TV výhodou) 

v okrese a blízkém okolí 

NÁPLŇ PRÁCE:  

• Práce ve fotbalovém prostředí s kategoriemi do U13, zcela výjimečně s kategoriemi 
staršími  

• Spolupráce s GTM KFS  
• Výběr talentů od U8, organizace turnajů přípravek  
• Meziokresní výběry U11, U12, trénování, organizace  
• Náborové akce (Měsíc náborů), pomoc klubům s organizací náborů  
• Účast v Létajících týmech trenérů  
• Ukázkové tréninkové jednotky (TJ) a pomoc při organizaci sportovních kroužků na 

ZŠ a MŠ v rámci OFS  
• Vzdělávání C licence + Grassroots leader  
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• Kontrolní a konzultativní činnosti pro SpSM v rámci OFS  
• Organizační činnost pro příslušný OFS  
• Účast na poradách KFS a OFS  
• Účast na Komisích mládeže KFS a OFS + členství v Komisi mládeže OFS  
• Organizace a propagace ženského fotbalu, účast na kempech krajských či okresního 

výběru dívek  
• Zajištění obsahu webu OFS, publicita aktivit v rámci OFS  
• Poradenství klubům s dotacemi z veřejných rozpočtů  

 

NABÍZÍME:  

• Práce jako OSVČ (v pracovním rozsahu cca 0.6 úvazku – 90 hodin měsíčně - 
minimálně od 01.09.2022 do 31. 12. 2022 s následným obnovováním) 

• Adekvátní finanční ohodnocení + cestovné (22 500,- Kč měsíčně celkem) 
• Kvalitní pracovní podmínky  

 
V případě zájmu se neprodleně obraťte na GTM KFS Vysočina Stanislava Dubna - 
duben@fotbal.cz, 728 517 829  

Vámi zaslaný životopis bude považován za přihlášku do výběrového řízení. Vybraní 
kandidáti budou kontaktováni a přesný čas jejich osobního pohovoru jim bude upřesněn.  

 

 
     Radek Zima      Stanislav Duben 
předseda KFS Vysočina            GTM KFS Vysočina 
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