
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

 
Η Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδηλασίας ανακοινώνει τη βούλησή της να προσλάβει, µέσω 
σύµβασης για προσφορά υπηρεσιών, επαγγελµατία για τη θέση του: 
 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

 
για τους αθλητές της προεθνικής και εθνικής οµάδας ποδηλασίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

1. Πτυχίο από τµήµα φυσικής αγωγής και αθλητικής επιστήµης πανεπιστηµιακού 
ιδρύµατος, είτε της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είτε τρίτης χώρας˙ 
 

2. Άπταιστη χρήση σε προφορικό και γραπτό λόγο, τουλάχιστον, της ελληνικής γλώσσας˙  
 

3. Αποδεδειγµένη προπονητική πείρα στα αγωνίσµατα ∆ρόµου και ΜΤΒ (Ορεινής 
Ποδηλασίας)˙ 
  

4. ∆υνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και επιτήρησης  των αθλητών της εθνικής ή / 
και της προεθνικής οµάδας, και της προόδου τους, εκ του σύνεγγυς ή / και µέσω 
λογισµικού προγράµµατος από το εξωτερικό˙ 
  

5. ∆υνατότητα να συνοδεύει, ως αρχηγός αποστολής ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, 
τους αθλητές της εθνικής ή / και της προεθνικής οµάδας στο εξωτερικό σε διεθνείς 
αγώνες˙  
 

6. ∆υνατότητα διοργάνωσης και εκτέλεσης προπονητικών καµπ (training camps) στην 
Κύπρο ανά έτος για τους αθλητές της εθνικής ή / και της προεθνικής οµάδας, και 
 

7. Υψηλό οργανωτικό φρόνηµα, αποτελεσµατικότητα, επαγγελµατική νοοτροπία, σοβαρή 
προσέγγιση προς τα καθήκοντά του, ήθος και ακεραιότητα χαρακτήρα. 

  
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

8. Επαγγελµατική πείρα ως αθλητής,  
 

9. Αποδεδειγµένες επιτυχίες είτε του ιδίου, εάν υπήρξε αθλητής, είτε αθλητών του ως 
προπονητής, στα αγωνίσµατα ∆ρόµου και ΜΤΒ (Ορεινής Ποδηλασίας), σε διεθνές 
επίπεδο, και 

 
10. Γνώση τρίτης γλώσσας άλλου παραδοσιακού ποδηλατικού έθνους, όπως αγγλικά, 

 ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά, γερµανικά, κλπ. 
 

Τα Επιπρόσθετα Προσόντα δεν είναι υποχρεωτικά αλλά θα θεωρηθούν ευνοϊκά για όποιο 
υποψήφιο κατέχει όλα ή οποιοδήποτε εξ αυτών. 
 
Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι δωδεκάµηνη µε δικαίωµα ανανέωσης. 
 
Θα προσφερθεί ελκυστική αµοιβή στον ή στην κατάλληλο / η υποψήφιο / α. 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο email ccf@cytanet.com.cy µέχρι 
τις 19 ∆εκεµβρίου, 2016. 
 
Στην αίτηση θα πρέπει να περιλαµβάνεται το βιογραφικό, τα προσόντα, η πείρα και οι όποιες 
επιτυχίες αθλητών του κάθε αιτητή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

(i) Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει στο σύνολό τους κάθε 
νοµική ή άλλη υποχρέωσή τους, ή να έχουν νόµιµα τύχει απαλλαγής ή 
εξαίρεσης, σε σχέση µε στρατιωτική θητεία τους είτε ως πολίτες της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας είτε τρίτης χώρας. 

(ii) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα πρωτότυπα όλων των 
πιστοποιητικών και πτυχίων τους. 

(iii) Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτα εµπιστευτικού χειρισµού και όλα τα 
προσωπικά δεδοµένα θα τύχουν επεξεργασίας µε περισσή επιµέλεια και 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµων, Ν. 138 (Ι)/2001, ως τροποποιήθηκε. 


