NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
NA TEMAT PRACY W:

NA CZYM POLEGA PRACA W POLONII KRAKÓW (opis ogólny)?
Praca polega na prowadzeniu zajęć sportowych z dziećmi. W zależności od grupie wiekowej są to dzieci
w wieku 2-3 lata > Akademia Malucha (nie martw się - trener nie jest z nimi sam na sam, na tych
zajęciach dzieci są cały czas wspierane przez swoich rodziców). Dzieci w wieku 4-6 lat to treningi
Akademi Przedszkolaka i dzieci starsze 7-10 lat treningi Szkółki Piłki Nożnej.

KTO JEST NASZYM KLIENTEM?
Naszym klientami są rodzice (mający dzieci w wieku 2-10 lat).

JAKIE OBOWIĄZKI MA TRENER?
CZY PROWADZENIE ZAJĘĆ TO JEDYNE OBOWIĄZKI?
- Pierwszym i podstawowym obowiązkiem trenera jest prowadzenie zajęć (treningów).
-Drugim obowiązkiem trenera jest udział w turniejach i meczach swojej drużyny. W zależności od grupy
jest to: *trzy razy do roku (akademia malucha i akademia przedszkolaka) *kilka razy na każdą rundę
rozgrywkową (szkółka piłki nożnej)
-Trzecim obowiązkiem trenera jest udział w zebraniu trenerskim. Zwykle jest to czwarty piątek miesiąca
wieczorem. Na zebraniu omawiamy bieżące sprawy, dzielimy się problemami, śmiejemy i pĳemy pyszną
kawę (chętni :)

CZY TRENINGI PROWADZICIE TYLKO W KRAKOWIE?
Do roku 2017 tak było. Od nowego roku szkolnego widząc dużą potrzebę organizacji zajęć w innych
miastach i miasteczkach,, podjęliśmy decyzję o wyjściu z zajęciami poza Kraków :)
Autorem dokumentu jest twórca Polonii Kraków - Chechelski Rafał (rafal.chechelski@poloniakrakow.pl :)

CZY TRENERZY MOGĘ LICZYĆ NA JAKIEŚ WSPARCIE?
Oczywiście, że tak. Posiadamy autorskie konspekty treningowe i chętnie je udostępniamy, posiadamy
wiele wypracowanych metod - poznasz je w pierwszym okresie naszej współpracy!
Dodatkowo każda nasza grupa wiekowa ma swojego trenera koordynatora - do niego możesz zwrócić
się zawsze. Jeżeli masz jakieś pomysły które mogą usprawnić działanie naszego klubu zawsze możesz
napisać / zadzwonić i porozmawiać z Prezesem - chętnie wysłuchujemy pomysły trenerów i jeżeli są
ciekawe odrazu wdrażamy je w życie klubu.Wsparcie zarządu + konspekty + rozwiązywanie problemów

JAKI SPRZĘT JEST KONIECZNY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ?
Każdy trener na zajęcia musi mieć ze sobą:
-koszulkę klubową LUB dres Polonii (ale to zapewniamy my :),
-stoper *gwizdek (to musisz kupić sam)
-konspekt treningowy + listę obecności dzieci (to początkowo tworzymy wspólnie, a po okresie próbnym
każdy trener przygotowuje konspekty dla swoich grup)

ILE CZASU W TYGODNIU MUSZĘ POŚWIĘCIĆ NA TO?
Wszystko zależy od Twoim możliwości :) Nasze zajęcia rozpoczynają się zwykle od godziny 17.00 i trwają
maksymalnie do 19.15 (przedszkolaki) i 20.30 (szkółka piłki nożnej).
Każdemu trenerowi staramy się grupować zajęcia w bloki czasowe - aby trener jak najmniej się
przemieszczał, a gdy już dotrze na miejsce treningów - mógł poprowadzić tam kilka grup po sobie. Są
trenerzy którzy chcą pracować dużo i pracują 4-5 dni w tygodniu w godzinach 17-20.30, ale są też
trenerzy którzy pracują jeden lub dwa dni w tygodniu. Wszystko zależy od Ciebie, Twoich możliwości i
potrzeb.

ILE CZASU TRWA JEDEN TRENING?
W Akademi Malucha i Akademi Przedszkolaka 45 minut, w Szkółce Piłki nożnej 60-75 minut w
zależności od rocznika.

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ TRENINGI?
Treningi na dziś prowadzimy w kilku lokalizacjach Krakowa - ponieważ stale się rozwĳamy, aktualną
mapkę miejsc możesz zobaczyć tu > http://poloniakrakow.pl/gdzie-trenujemy/
Stale się rozwĳamy i właśnie rozpoczęliśmy poszukiwanie miejsc także poza Krakowem :)

ILE MOGĘ NA TYM ZAROBIĆ?
Wszystko zależy od tego ile chcesz pracować. Podstawowa pensja trenerska zależna jest od ilości
przepracowanych godzin i Twojej sytuacji podatkowej (osoby zatrudnione w innych firmach i zarabiające
minimum Państwowe mogą liczyć na wyższą wypłatę od osób u których z pensji musimy odprowadzić
całość ZUSu).
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-Dodatkowo można u nas zarobić uczestnicząc jako trener w obozach wakacyjnych i podczas ferii
zimowych
-Dodatkowo co jakiś czas organizujemy turnieje sportowe dla organizacji zewnętrznych - pomoc w takich
eventach także rozliczana jest dodatkowo.

JAK CZĘSTO JEST WYPŁATA?
Jeden raz w miesiącu, zwykle do 30-go dnia miesiąca. Wypłacana jest przelewem na Twoje konto
bankowe, na podstawie umowy-zlecenie, którą podpisujemy lub faktury, którą nam wystawisz, jeśli
będziemy się rozliczać poprzez Twoją działalność gospodarczą.

ILE OSÓB LICZY AKTUALNIE ZESPÓŁ TRENERSKI POLONII?
20 osób w momencie pisania tego dokumentu. W chwili, w której go czytasz, może być nas już więcej,
także nie zwlekaj tylko aplikuj!

CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE JAKO TRENERA POLONII?
Pasji, pasji i pasji! Uczciwości, sympatii i wiary w ludzi. Szybkiego odpisywania na SMSy, e-maile i
odbierania telefonów. Kultury osobistej, nawet w stresujących sytuacjach.
Energii i optymizmu. Dotrzymywania złożonych obietnic, a w przypadku braku takiej możliwości –
niezwłocznego poinformowania nas o zmianie planów. Gotowości do ciężkiej pracy, która czasami może
wykraczać poza standardy, do których być może przywykłeś w innych środowiskach – wspólnie
budujemy tę firmę, co oznacza, że nie jest to korporacja, w której wszystko jest podane na talerzu i
gotowe do konsumpcji. My dopiero wspinamy się na tę górę, na której czekają na nas piękne widoki :)

WIDZIAŁEM WASZĄ STRONĘ, OPISY ZAJĘĆ I SYLWETKI TRENERÓW PATRZĄC
NA TO WSZYSTKO WĄTPIĘ, CZY DAM RADĘ PODOŁAĆ TAKIEMU WYZWANIU.
JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Doszły nas słuchy, że obawa zawarta w tym pytaniu, krąży po mieście.
Sprawa w praktyce prezentuje się następująco: tak, nasze wymagania w stosunku do kandydatów są
wysokie. Natomiast już wielu weteranów branży nauczycielskiej nie przeszło naszych filtrów
rekrutacyjnych. Za to dużą część naszego wspaniałego zespołu stanowią osoby o nie będące
w przeszłości zawodowymi zawodnikami, ani nie mające dyplomów trenerskich! Bo dla nas
liczą się przede wszystkim - Twoja pasja do pracy z dziećmi i Twoja życzliwa osobowość. Jeśli masz te 2
rzeczy, to możesz być spokojny/spokojna o to, że znajdzie się dla Ciebie miejsce w POLONII.
Musisz mieć jeszcze jedną rzecz - smykałkę do prostej rozmowy z dziećmi i zwięzłego tłumaczenia ich
trudnych kwestii. Natomiast wychodzimy z założenia, że życzliwa osobowość zawsze znajdzie w sobie
cierpliwość, by skutecznie wytłumaczyć drugiej osobie daną problematykę. Podsumowując: zamiast
zastanawiać się nad tym, czy jesteś wystarczająco dobry/a, by wystartować w naszej rekrutacji, po
prostu napisz maila i przekonaj nas do siebie. Wiadomość ślĳ na: dziendobry@poloniakrakow.pl
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JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACJI?
1) Zgłaszasz się mailowo na mail: zarzad@poloniakrakow.pl
2) Podajesz swoją precyzyjnie określoną dyspozycyjność czasową oraz CV + Listy Motywacyjny,
3) Jeśli przejdziesz dotychczasowe filtry, to zostaniesz zaproszona na wstępną, 15-minutową rozmowę,
podczas której po pierwsze lepiej się poznamy, a ponadto będziesz miała szansę zaprezentować siebie.
4) Po pomyślnej weryfikacji podczas rozmowy zapoznawczej, przesyłamy Ci propozycję dotyczącą
okresu próbnego.
5) Jeśli wszystko będzie Ci odpowiadało zaprosimy Cię do rozpoczęcia współpracy
Jesteś gotowy/a, by stać się TRENEREM? Aplikuj śmiało! Zawsze chętnie rozmawiamy z
ciekawymi ludźmi, bo nigdy nie wiadomo, jaka okazja do pomocy drugiemu człowiekowi
kryje się za rogiem :)

OD KIEDY POLONIA KRAKÓW DZIAŁA NA RYNKU?
Od 2005 roku!. Jednak dynamiczny wzrost nastąpił po roku 2011
Tutaj znajdziesz opinie klientów na nasz temat - http://poloniakrakow.pl/zapisy/
A tutaj opis tego, kim jesteśmy - http://poloniakrakow.pl/kim-jestesmy/
Skoro czytasz ten dokument, to znaczy, że chcemy, byś była częścią tego projektu zapraszamy :)

CZY MOGĘ ROBIĆ Z WAMI COŚ INNEGO NIŻ PROWADZIĆ TRENINGI?
Oczywiście! Dynamicznie się rozwĳamy, co sprawia, że tworzymy mnóstwo dodatkowych materiałów;
organizujemy wydarzenia; działamy ostro w mediach społecznościowych, na youtube, prowadzimy
bloga, itd.
My NIE szukamy w Tobie pracownika. Szukamy współpracownika, który będzie naszym partnerem.
Żebyśmy razem rozbudowali ten rosnący z dnia na dzień startup do rozmiarów, które pozwolą nam
wszystkim żyć w dostatku, robiąc to, co kochamy.
Także na pewno znajdzie się dla Ciebie inna rola albo dodatkowe zajęcie oprócz prowadzenia kursów.
Oczywiście w zamian za dodatkową pracę otrzymasz dodatkowe wynagrodzenie ☺

CZY MUSZĘ MIEĆ SKOŃCZONE STUDIA NA AWFie, ABY STAĆ SIĘ TRENEREM?
Nie. My stawiamy na umiejętności praktyczne i dobry kontakt z dziećmi. Jeżeli lubisz dzieci, lubisz się z
nimi wygłupiać i bawić to pragniemy z Tobą współpracować! Niech Cię to nie zwiedzie – brak certyfikatów
nie jest wymówką, przez którą będziemy Cię traktować ulgowo. Nasi klienci są wymagający, więc Twoja
wiedza zarówno praktyczna, jak i teoretyczna, muszą być bez zarzutu.
Podsumowując – nie potrzebujesz mieć „papierów” natomiast są one na pewno atutem przy staraniu się
o współpracę z nami :)
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CZY BĘDĘ MUSIAŁ DOJEŻDŻAĆ GDZIEKOLWIEK?
Tak, aktualnie nasze zajęcia prowadzimy w pięciu Krakowskich dzielnicach. Jednak zawsze staramy się
połączyć możliwie dużo zajęć, tak aby trener miał kilka grup jedna po drugiej (w tej samej lokalizacji), co
oszczędza Twój czas i maksymalizuje zarobki.

CZY DOSTANĘ JAKĄŚ UMOWĘ?
-Oczywiście. Umowa-zlecenie z Fundacją Polonią Kraków, którą możesz sprawdzić w oficjalnych
rejestrach krajowych.
-Bierzemy również pod uwagę współpracę z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność
gospodarczą - wtedy rozliczenie następuje w oparciu o wystawianą co miesiąc fakturę.
-Dzięki umowie z nami wychodzisz z tzw. „szarej strefy” i za Twoją pracę my, zaczynamy odprowadzać
podatki, dzięki czemu Polska, jaka by nie była, ma fundusze na to, by utrzymywać szkoły, służby
publiczne, drogi itp.

CZY BĘDZIE JAKIEŚ SZKOLENIE WDRAŻAJĄCE DO PRACY?
Tak, każda nowa osoba jest wdrażana stopniowo. W roku 2016 stworzyliśmy projekt Akademii Trenera dzięki temu stopniowo wprowadzamy nowych pracowników. Prowadzimy wstępne szkolenia wdrażające,
szkolenia techniczne (podczas którego pokażemy Ci w jaki sposób raportować odbyte treningi, itp).
Potem stopniowo wprowadzamy „nowych” w nasze treningi - odbywa się to zawsze pod okiem
doświadczonych trenerów. Oprócz tego zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie w każdym wyzwaniu,
na które trafisz podczas pracy z dzieciakami :)

MACIE JAKĄŚ STRONĘ ALBO PROFIL NA FACEBOOKU?
Sure! Tutaj masz Facebooka – www.facebook.com/poloniakrakow .
A tutaj masz stronę – www.poloniakrakow.pl
A tu Instagram - www.instagram.com/poloniakrakow
A tu jeszcze konto Twittera - www.twitter.com/poloniakrakow
A na koniec jeszcze nasz kanał na youtube - https://goo.gl/p5IC6k
Więcej pewnie już niedługo :)

KIEDY NAJLEPIEJ APLIKOWAĆ?
W dowolnym momencie. Tak szybko się rozwĳamy, że stale szukamy trenerów! Najprawdopodobniej
potrzebujemy nowego „COACHa” w momencie, gdy to czytasz, natomiast nawet jeśli w tym momencie
nie będziemy mieli możliwości zaproponować Ci współpracy, to prędzej czy później wrócimy do Ciebie z
propozycją nawiązania tejże :)

JESTEŚ GOTOWY / GOTOWA?
Napisz tylko, że chcesz z nami współpracować… a my odrazu odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i
dowiesz się, jakie są kolejne kroki w rekrutacji na COACHa > nie czekaj pisz odrazu na
zarzad@poloniakrakow.pl :)
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