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PROCES REKRUTACYJNY DO AKADEMII WIDZEWA ŁÓDŹ

Akademia Widzewa to idealne miejsce, by rozpocząć profesjonalną karierę piłkarską. To również
znakomite środowisko do rozwoju oraz realizacji planów i celów zawodowych dla trenerów, w którym
można mieć udział w wychowywaniu i kształtowaniu kolejnych pokoleń zawodników. Przekonaj nas,
że powinniśmy postawić właśnie na Ciebie!

TRENER BRAMKARZY AKADEMII WIDZEWA ŁÓDŹ

Co znajdziesz w Akademii?
- możliwość pracy w Akademii o zdefiniowanych standardach i wymaganiach,
- możliwość pracy opartej o Twój rozwój - comiesięczne warsztaty, spotkania blokowe czy hospitacje
treningowe to niektóre z naszych działań mających podnosić Twoje kompetencje,
- zarządzanie procesem przygotowania motorycznego drużyn oraz poszczególnych zawodników.
- współpraca z działem medycznym (lekarz, fizjoterapeuci),
- codzienne treningi i mecze w weekendy,
- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub w ramach działalności gospodarczej.

Kim jest trener Akademii Widzewa Łódź?
Tworzy zawodnikom pełne wyzwań środowisko do nauki i daje im niezbędne narzędzia do rozwoju jako
ludziom i piłkarzom, poprzez doskonałe rozpoznanie ich potrzeb i motywacji. Buduje silne drużyny,
które umożliwiają spełnianie się zawodnikom jako indywidualności, zna ich mocne i słabe strony, nad
którymi pracuje w oparciu o wartości i standardy Klubu z poszanowaniem jego tradycji i historii. Przy
tym cały czas jest głodny nowej wiedzy, której pozyskiwaniu przyświeca jeden cel - rozwój zawodnika.

Ponadto:
- jest przygotowany merytorycznie do samodzielnej pracy trenera,
- potrafi nie tylko być samodzielny, lecz wykonywać zlecone zadania w oparciu o przyjętą systematykę
pracy,
- umie obsługiwać komputer, aplikacje Google, MS Excel i Power Point oraz programy do monitoringu
obciążeń treningowych,
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- jest proaktywny i dba o szczegóły,
- lubi oglądać mecze, a piłka nożna to część jego życia.

Nasze wymagania formalne:
- licencja Grassroots C lub wyższa
- ukończone kursy z zakresu szkolenia bramkarzy
- praca szkoleniowa na wyłączność w Akademii Widzewa Łódź,
- uzyskiwanie minimalnego wynagrodzenia w innym miejscu pracy w przypadku zatrudnienia na
podstawie umowy zlecenie lub nieukończony 26. rok życia oraz status studenta,
- zaświadczenie o niekaralności,
- uprawnienia wychowawcy/kierownika kolonii lub ukończenie studiów na kierunku: wychowanie
fizyczne.

Proces rekrutacyjny:
1. Wysłanie maila na adres maciej.szymanski@widzew.com ze swoim CV, zadaniem rekrutacyjnym
oraz swoim aktualnym grafikiem treningowym. Jeżeli aktualnie nie pracujesz z żadną drużyną, dołącz
dokumentację szkoleniową, jaką prowadziłeś w ostatnim roku pracy.
2. Niezapowiedziana hospitacja treningowa na Twoim treningu.
3. Wspólne spotkanie, byśmy poznali swoje wzajemne oczekiwania i przedstawili Ci, jak pracujemy w
Akademii.
4. Decyzja o rozpoczęciu współpracy.
Etapy od drugiego włącznie są opcjonalne. Skontaktujemy się z wybranymi trenerami.

Zadanie rekrutacyjne:
Przygotowanie środków treningowych dla etapu szkoły podstawowej (U12 – U15) oraz liceum (U16 –
U19) doskonalących umiejętność gry bramkarza:
a) w obronie: na przedpolu
b) w obronie: w linii
c) w ataku (otwarcie gry).
Prosimy o przesyłanie materiałów w formacie PDF.
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