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Regiona!ny Spec|alista ds. rozwoju piłki amatorskleJ
Zakres obowiązków

r

ReBu|arne monltorowanie stanu ilościzareJestrowanych zawodników ófitiltorów
czynnie
uPrawlejącYch Pitkę nożną oraz realizowanie postawaonych celów w zakresie
wzrostu liĘzby
zarejestrowanYch zawodników ametorów czynnle
Brtsjących w piłkę nożną w wyznacżonym
Wojewódżtwie
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WYkonYWenia zadeń z zakresu wspercia proĆesów certyfikacji szkólek piłkarskich
w
wyznaczonym wojewódftwie
prowadzenie okresowych
audytów szkótek pilkarsklch w zakresie procesu przyznawania
ce ńyfikacji szkółkom piłka rskim w wyzneczo nym
województwie
wspieranie inlcJatyw oraz or8aniżetorów imprez ] zawodów pllkarsklch w
wyzńaczonym
województwie
Planowanie i wYkonanie okresowych planów współpracy r lokalną spolecznością piłki

nożnej

na poziomie amatorsklm w wyznaczonym województwie;

wykonywanle planów i zadań zleconych otrzymanych od koordynatora
ds. rozwoju piłki

nożnej;

Regularnego okresowego raportowanla do Koordynatora ds. rozwoju piłkiamatorskiej
zgodnie
z przyjętym planem;

PozYskiwanie iwsPÓłprace z pertneramizewnętrznymi pZpN
w wyunacżonym wojeviództwie,
których dzlała]noŚĆ moŻe prowadzić do wzróstu partycypacji- w
szczególności amatorskle lub
biznesowe ligi piłkarskie, szkoly i uczelnie wyższe

pozyskiwanie pańnerów
komercyjnych wsplerających

amatorsklego

l

wzro§tu partycypacji

proce' rozwoJu

plłkarstwa

WYkonanie z|econego planu w zakresie promowanla lnicjatywy certyfikacji
szkólek piłkarskich
i innych podmiotów poza PZPN
Zadania administracyjne

Wymaganla:
Doświadczenie w zakresle udziału lub prowadzenia inicjatyw
związanych z piłką nożna lub
plłkarsklmi obiektam i §portowymi

Doświadczenie w pracy marketin6iem §ponowym lub organizacją
zawodów sportowych z
udziałem piłkarzy amatorów
a
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DyspozycyJność l mobilność,gotowość do częstych podróży

Umiejętność budowania relacji
Wiedza na temet plłkl nożnej, w szczególnoścl plłki amatorsklej
Biegłe poslugiwanie się komputerem oraz apllkacJamI
Minimurn dobra znajomośćjęzyka angietskiego
Prawo jazdy kat. B
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