
 

1 
 

Polski Związek Piłki Nożnej poszukuje kreatywnej osoby , która dzięki swojemu doświadczeniu, 

wiedzy i pasji, będzie rozwijać turnieje piłki nożnej, w tym największy turniej w Europie „Z podwórka 

na stadion o Puchar Tymbarku”. 

KOORDYNATOR DS. TURNIEJÓW AMATORSKICH 

Informacje podstawowe: 

Departament: Grassroots czyli piłki amatorskiej 

Praca: stała, pełen etat 

Data zatrudnienia: 16 września 2019 

Miejsce: Warszawa, siedziba PZPN 

Misja: 

Jako Departament Grassroots, Polskiego Związku Piłki Nożnej wierzymy, ze piłka nożna to jeden 

z najbardziej uniwersalnych sportów, który łączy ludzi na całym świecie. Pozwala jednocześnie zadbać 

o zdrowie i kondycję fizyczną oraz pozytywny stan ducha. Chcemy, aby Polacy częściej korzystali 

z pełnego potencjału jaki niesie ze sobą piłka nożna – od zdrowej rekreacji i okazji do spotkania, po 

sportową rywalizację i szansę na piłkarską karierę. Rozumiemy różnorodne potrzeby zarówno 

dorosłych jak i dzieci. Umiemy rozpoznać ich talenty i dla każdego potrafimy znaleźć w piłce coś 

atrakcyjnego. Dlatego najlepiej motywujemy i wspieramy grających na każdym poziomie.  

Zakres obowiązków: 

✓ Nadzór projektowy nad amatorskimi turniejami piłki nożnej; 
✓ Zarządzanie relacjami z partnerami publicznymi min.: Ministerstwo Sportu i Turystyki; 
✓ Pozyskiwanie środków publicznych oraz prywatnych na realizację projektów; 
✓ Zarządzanie relacjami z partnerami zewnętrznymi min.: sponsorzy, patroni medialni, agencje 

reklamowe, domy produkcyjne, agencje interaktywne; 
✓ Nadzór nad działaniami dotyczącymi promocji i komunikacji wokół przypisanych inicjatyw 

obejmujących ATL, BTL and online; 

✓ Zarządzanie zespołem w siedzibie PZPN oraz strukturą terenową; 

✓ Nadzór nad realizacją budżetu przypisanych inicjatyw; 
✓ Tworzenie cyklicznych raportów z działalności przypisanych inicjatyw; 

Wymagania: 

✓ Udokumentowane doświadczenie przy organizacji inicjatyw ogólnopolskich oraz turniejów 

sportowych; 

✓ Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami; 

✓ Doświadczenie w zarządzaniu współpracą z partnerami zewnętrznymi; 

✓ Umiejętność zarządzania zespołem; 

✓ Uporządkowany i metodyczny sposób pracy; 
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✓ Otwarte, twórcze i nastawione na efekty podejście do pracy; 

✓ Zainteresowanie piłką nożną; 

✓ Bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz prezentacji zrealizowanych projektów (max 7 

slajdów w .pdf) na adres: pzpn@pzpn.pl ze stanowiskiem w tytule, do 23 sierpnia 2019 roku. 

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Nożnej podanych przeze mnie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.” 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, prosimy 

o zamieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Piłki Nożnej podanych przeze 

mnie danych osobowych na potrzeby mojego udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PZPN.” 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) 

z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa. Ponadto, informujemy, że:  

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PZPN w celu w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody.  

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem 

e-mail: daneosobowe@pzpn.pl, numerem telefonu +48 (22) 55 12 300 oraz korespondencyjnie ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 

Warszawa.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dwunastu (12) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.  

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom i osobom wspierającym PZPN w przeprowadzeniu oraz 

rozstrzygnięciu procesu rekrutacji, w tym poprzez utrzymanie infrastruktury informatycznej biorącej w niej udział.  

5) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

6) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.  

7) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym przez ustawę kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze jest wymagane 

do wzięcia udziału w rekrutacji, a ich niepodanie będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w naborze. Podanie przez Panią/Pana 

dodatkowych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.  

9) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 


