
Czech Women’s Lacrosse National Team Head Coach  
 
Role Title: Czech Women’s Lacrosse National Team Head Coach  
Location: CZ and Worldwide  
Responsible to: Executive Committee of the Czech Women’s Lacrosse 
Status: February 2023 – European Cup 2024  
  
Role Summary  
▪ Delivering a high-quality performance programme to the athletes. 
▪ To create a performance environment for athletes and instil performance behaviour.  
▪ To provide leadership to athletes and other personnel identified for the CZ programmes.  
▪ Oversee and support S & C, lifestyle, medical and rehabilitation programmes.  
▪ To ensure the principles of performance are applied at all times.  
  
Key Tasks and Responsibilities  
▪ Plan a high-quality coaching and performance programme.  
▪ Ensure a safe training and playing environment is maintained at all times.  
▪ Ensure the selection and evaluation criteria used is thorough and follows established 
policies.  
▪ Lead, manage and collaborate with a team  
▪ To provide verbal or written reports on the progress of the athlete as and when required.  
▪ To participate fully in the review of the programme.  
▪ Implement an athlete personal development plan.  
▪ Have a responsibility for the athlete’s welfare. 
▪ Be present with the team on at least on 80 % of actual program 
  
CZ Lacrosse is committed to achieving a working environment which provides equality of 
opportunity and freedom from discrimination on the grounds of race, colour, nationality, 
ethnic origin, gender, marital status, disability, religious or political beliefs, age, sexual 
orientation or offending background.  
  
Person Specification Qualifications:  

•  Hold a current Level 2 Coach, Talent Coach or above  
• Current First Aid Certificate  

  
Experience and Knowledge:  

•  Minimum of 3 years relevant coaching experience of which at least 2 years must be 
with regional/high performance athletes and experience of leading a programme, 
including athlete development within a performance environment.  

• Experience of working with performance athletes  



• Experience in the development of individuals including; auditing of strengths and 
weaknesses, producing personal development plans, monitoring performance, 
producing feedback and reports. 

• Experience of a range of adapted lacrosse playing formats.  
• Proven experience in the planning of a programme.  
• Proven experience in the use of sports analysis software.  
• Proven experience of leading, managing and collaborating with a team.  

  
Skills and Abilities:  

• Demonstrate good communication skills, written and verbal  
• Be able to inspire athletes and work as part of a team to develop high performance 

standards  
• Demonstrate the ability to lead an area of work within the overall programme, 

ensuring that set targets are achieved  
• Demonstrate the ability to lead coaching sessions  
• Demonstrate good interpersonal skills 

 
Please send a covering letter highlighting your skills and experience in relation to the role 
description, along with your CV, to Adéla Blahovcová, adel.blahovcova@gmail.com, the 
Executive Committee of the Czech Women's Lacrosse. 
 
For further information, please contact Adéla Blahovcová. Deadline for the applications is 
31.1.2023. 
 

 
Hlavní trenér/trenérka seniorské reprezentace českého ženského 
lakrosu  
 
Název pozice: hlavní trenér/trenérka seniorské reprezentace ČŽL  
Místo: ČR a svět 
Zodpovídá se: Výkonnému výboru Českého Ženského Lakrosu (dále VV ČŽL) 
Trenérské období: únor 2023 - Mistrovství světa 2024 
  
Shrnutí pozice 
▪ Poskytnout vysoce kvalitní přípravu sportovcům. 
▪ Vytvořit ideální prostředí pro sportovce za účelem dosažení nejlepších výsledků. 
▪ Poskytnout profesionální vedení týmu sportovců a organizačního týmu reprezentace.  
 
Klíčové úkoly a odpovědnosti 
▪ Vytvořit roční tréninkový plán sdílený VV ČŽL. 
▪ Zajištění bezpečného tréninku a tréninkového prostředí. 



▪ Vést a řídit trenérský tým a spolupracovat s týmem včetně VV ČŽL. 
▪ Poskytnout verbální nebo písemné zprávy o pokroku sportovců a celého týmu podle potřeb 
VV ČŽL. 
▪ Být s týmem přítomen alespoň 80 % přípravy. 
 
Český Ženský lakros se zavazuje k vytvoření pracovního prostředí, které poskytuje rovnost 
příležitostí a svobodu od diskriminace na základě rasy, barvy pleti, národnosti, etnického 
původu, pohlaví, rodinného stavu, zdravotního postižení, náboženského nebo politického 
přesvědčení, věku, sexuální orientace a původu. 

  

 Požadovaná kvalifikace: 
• minimální trenérská licence ČLU B 
• platný certifikát první pomoci. 

  
Zkušenosti a znalosti: 

• minimálně 3 roky relevantní trenérské praxe. 
• zkušenosti s vedením programu, včetně rozvoje sportovců ve výkonnostním 

prostředí. 
• zkušenosti s tvořením tréninkových plánů. 
• zkušenosti s plánováním programu. 
• zkušenosti s vedením, řízením týmu. 

 
Dovednosti a schopnosti: 

• dobré komunikační dovednosti, písemné i ústní. 
• být schopen inspirovat sportovce a pracovat jako součást týmu na rozvoji vysokých 

výkonnostních standardů. 
  
 
V případě zájmu zašlete svoje CV a motivační dopis Adéle Blahovcové, která zastupuje 
Výkonný výbor Českého Ženského lakrosu. Na adresu adel.blahovcova@gmail.com 

Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2023. 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


