Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA) skelbia konkursą direktoriaus pareigoms užimti.
REIKALAVIMAI:
- bakalauro laipsnis arba atitinkamas aukštesnysis išsilavinimas (edukologijos, kūno kultūros ir sporto srityje privalumas);
- ne mažiau 3 metų pedagoginio darbo patirtis vaikų ar jaunimo sportinio ugdymo srityje (f utbolo srityje privalumas)
- šiuolaikiškas keliamų vaikų ir jaunimo sportinio ugdymo užduočių supratimas;
- pedagoginio, edukacinio darbo specifikos išmanymas, gebėjimas kūrybingai dirbti su vaikais ir jaunimu, gebėjimas
organizuoti darbą bei dirbti kolektyve;
- valstybės sporto politikos išmanymas, FIFA bei UEFA strateginių krypčių išmanymas, institucijų funkcijų bei tikslų
vaikų ir jaunimo ugdymo sistemoje supratimas;
patirtis planuojant ir valdant projektų finansus (būtų privalumas);
- projekto vadovo ar vadovaujamo pobūdžio darbo patirtis (sporto, renginių srityje būtų privalumas);
- geras anglų kalbos žinojimas;
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office paketas);
šiuolaikinių technologijų, socialinių tinklų išmanymas;

DARBO POBŪDIS:
- organizuoti MaFA darbą, vadovauti įgyvendinant vadovų bei struktūrinių padalinių pavedimus bei nurodymus;
- palaikyti tamprius, darbinius kasdienius santykius su MaFA nariais bei asociacijos projektuose bei veikloje
dalyvaujančiomis įstaigomis bei su asociacijos veikla susijusiomis organizacijomis bei nuolatiniai vizitai pas projekto
dalyvius bei interesantus;
- pagal kompetenciją atstovauti MaFA bei jos narių interesus Lietuvos futbolo federacijoje;
- atstovauti asociaciją futbolo bendruomenėje bei tarptautinėse organizacijose pasitelkiant federacijos strategines
kryptis
- populiarinti futbolą tarp vaikų ir jaunimo, siekti plėtros bei didesnio vietos bendruomenių įsijungimo, kuruoti bei
puoselėti institucijos reputaciją;
- palaikyti ryšius su Lietuvos valstybės institucijomis, atsakingomis už vaikų ir jaunimo užimtumą bei ugdymą, kitomis
institucijomis bei padaliniais;
strateginių tikslų įgyvendinimas pasitelkiant kūrybiškumą bei nuolatinis naujų idėjų generavimas atsižvelgiant į
ilgalaikę Lietuvos futbolo strategiją;
DARBO VIETA: Vilnius
Prašymą dalyvauti konkurse kartu su gyvenimo aprašymu (CV) prašome pristatyti asmeniškai, per kurjerių tarnybą,
paštu arba el. paštu atranka@lff.lt iki 2017 m. balandžio 22 d. Lietuvos futbolo federacijai, kuri įgaliota vykdyti
konkursą. Prašymo pristatymo adresas: (Stadiono g. 2, 02106 Vilnius). Dokumentus siunčiant paštu bus atsižvelgiama
į pašto gavimo žymens datą, kuri turi būti ne vėlesnė nei nurodytas pateikimo terminas. Apie atrankos rezultatus
informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

