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        ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ (Κ.Ο.Μ) 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

 

 

Κατηγορία: Εξωτερικοί Συνεργάτες 

Συμβόλαιο για το 2023  

Αποδοχές: 450 Ευρώ μηνιαίως   

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

 

1. Αναλαμβάνει την οργάνωση – διοίκηση αθλητικών εκδηλώσεων ΚΟΜ όπως είναι η/οι: 

 Διοργάνωση ατομικών,ομαδικών και διεθνών πρωταθλημάτων ΚΟΜ σύμφωνα με το 

αγωνιστικό πρόγραμμα του 2023, 

 Επιδείξεις σε σχολεία/πανεπιστήμια (δημοτικής, μέσης ή ανώτατης εκπαίδευσης), 

 Ημερίδων, 

 Σεμιναρίων ή και συνέδριων, 

 Προπονητικών κατασκηνώσεων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, 

 Παροχή βοήθειας στα σωματεία που αναλαμβάνουν να διοργανώσουν ατομικά 

πρωταθλήματα. 

2. Παρακολούθηση / συμμετοχή σεμιναρίων ή συνεδριάσεων σε θέματα σχετικά με τα              

καθήκοντα της θέσης. 

3.  Οργάνωση και Διαχείριση εποπτικού υλικού της ΚΟΜ σε συνεργασία με την Γραφέα. 

4. Ετοιμασία και ενημέρωση των  βαθμολογικών πινάκων για όλες τις κατηγορίες , οι οποίοι θα 

αποστέλλονται για έλεγχο στην Τεχνική Επιτροπή . 

5. Δημιουργία έντυπων αναφοράς (progress report) στους διάφορους οργανισμούς που 

συνεργάζεται η ομοσπονδία σε συνεννόηση με τις επιτροπές της ΚΟΜ και το γραμματειακό 

προσωπικό. 

6. Συμμετέχει σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Δ.Σ.  

7. Ετοιμάζει έκθεση γεγονότων και διαπιστώσεων αν παρατηρηθεί κάτι μεμπτό σε κάποια 

εκδήλωση ή διοργάνωση. 

10. Επισκέπτεται-συνεργάζεται με τα αθλητικά σωματεία της ΚΟΜ. 

11. Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα  ανατεθούν από το Δ.Σ.. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

1.    Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης 

2.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

3.    Καλή γνώση/χρήση υπολογιστή (word, excel, power point, internet) 

4.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, εχεμύθεια και πρωτοβουλία 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

1.    Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα . 

2.    Πτυχίο πανεπιστημίου, με ιδιαίτερη προτίμηση στην Οργάνωση και Διοίκηση στον 

αθλητισμό ή Διοίκηση Γραφείου. 

3.    Γνώση για το άθλημα της αντιπτέρισης 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

1.    Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες της να διαφοροποιήσει τα 

καθήκοντα. 

 

2.    Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 28η Φεβρουαρίου 2023. 

 

3.    Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 

Ομοσπονδίας badminton@cytanet.com.cy μαζί με τα αναγκαία πιστοποιητικά. 
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