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OFERTA nr 2021/24 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy Rugby Club Częstochowa 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 

Ul. Okulickiego 56/57 
42-218 Częstochowa 

Adres strony internetowej  www.rcc.czest.pl 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
Michał Krzypkowski 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 

Aplikacja poprzez formularz zgłoszeniowy: 
https://forms.gle/GAnG4uPeVCyEFuan7 

 

Kontakt 
e-mail: biuro@rcc.czest.pl 
tel.: 888 074 497 

Data ważności oferty 31-03-2021 

Wymagania 

Wykształcenie średnie/wyższe licencjackie/wyższe magisterskie 

Kierunek/specjalność Wychowanie Fizyczne 

Znajomość języków obcych Nie dotyczy 

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia Odpowiedzialność, umiejętność współpracy 

Inne Chęć poszerzania wiedzy 

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Trener rugby 

Rodzaj oferty Staż 

Rodzaj umowy   umowa zlecenie 

Wymiar czasu pracy 

3 jednostki 
treningowe / 
tydzień 

Wysokość wynagrodzenia brutto 

30 zł / 
jednostkę 

treningową 

Miejsce pracy (woj. miejscowość) Częstochowa Liczba wakatów 1 
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Zakres obowiązków 

Asystowanie w prowadzeniu treningów u doświadczonego 
trenera rugby w grupach młodzieżowych (zawodnicy w 
przedziale wiekowym 13-16 lat) Rugby Club Częstochowa. 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

Domyślamy się, że nie wiesz nic, lub prawie nic o naszym sporcie. Dlatego zaczniesz od krótkiego 
szkolenia online, na którym przedstawimy Ci na czym polega rugby, a następnie będziesz powoli 
wdrażany/a w tajniki treningu i szczegółowych przepisów. 

 

Okres stażu: do 31 lipca 2021 

 

Po okresie stażu możliwość zatrudnienia na stałe w Klubie i samodzielne prowadzenie jednej z 
sekcji z wynagrodzeniem na minimalnym poziomie 50zł/jednostkę treningową. 

 

Dodatkowe korzyści:  

 po pierwszym miesiącu stażu otrzymasz odzież klubową; 

 nawet pełne dofinansowanie do kursu trenerskiego Polskiego Związku Rugby;  

 jeśli planujesz dalszą karierę związać z pracą w szkole podstawowej, to możemy umożliwić 
Ci udział w projekcie upowszechniana sportu prowadzonym przez Polski Związek Rugby, 
polegającym na prowadzeniu dodatkowych zajęć w szkole (odpłatnie). 

 

Nie potrzebujemy Twojego CV, ani listu motywacyjnego. Wystarczy nam, że wypełnisz poniższy 
formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w przeciągu tygodnia. 

https://forms.gle/GAnG4uPeVCyEFuan7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/GAnG4uPeVCyEFuan7

