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Athlete Trainer 

Kondiční trenér bude podporovat ženské národní hokejové týmy na jejich cestě za olympijským snem. Tato pozice bude 

intenzivně spolupracovat s Hlavním kondičním trenérem a Hokejovým trenérem, aby byl vytvořen výkonnostní plán pro 

dosažení daných cílů. 

Kondiční trenér bude mít na starost silově-kondiční přípravu dívek do 18 let. 

Pozice je vhodná pro české kandidáty. 

 

Klíčové povinnosti 

• Řízení rozvoje pohybové a silově-kondiční přípravy hráček ve spolupráci s trenéry a fyzioterapeutem 

• Spoluúčast na komplexním přístup ke zdraví dospívajících hráček  

• Diagnostika pohybové výkonnosti hráček ve spolupráci s externími zdravotními podpůrnými funkcemi  

• Tvorba, plánování a realizace individuálních a skupinových tréninkových plánů 

• Participace na realizaci tréninkového procesu s ostatními členy realizačního týmu 

 

Zkušenosti a dovednosti 

• Znalost a porozumění prostředí vrcholového sportu 

• Praktické zkušenosti s vedením v oblasti sportu s prokazatelným úspěchem 

• Zkušenosti s prací s vrcholovými sportovci, trenéry a technickým personálem, s pomocí při navrhování, zavádění a 
hodnocení jejich výkonnostních programů 

• Zkušenosti s prací s různorodým týmem a různorodým spektrem zúčastněných stran a prokázaný úspěch při budování 
vynikajících pracovních vztahů  

• Znalost a porozumění tomu, co je potřeba pro podporu a rozvoj vrcholových sportovců 

• Znalost a pochopení vrcholového sportu, jak po technické, taktické, tak i mentální stránce 

 

Požadavky 

• VŠ vzdělání v oboru sport, tělovýchova, trenérství či sportovní vědy výhodou 
 

• Jazyková vybavenost: český jazyk, ostatní jazyky výhodou 
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• Prokazatelné zkušenosti v pozici kondičního trenéra 

• Ochota cestovat v rámci ČR i mimo ni 

 

Nabízíme 

• Nástup: Březen/duben 2022 

• Finanční ohodnocení: 30.000 do 40.000 CZK v závislosti na zkušenostech a časové dotaci 

• Pracovní poměr minimálně na částečný úvazek s možností tento poměr rozšířit v závilosti na zájmu a flexibilitě 

kandidáta 

 


