TETRABRAZIL ACADEMY TRAINERS

Vagas para contratos de 5 - 9 meses de trabalho nos EUA

BRAZILIAN-BASED
SOCCER COACHING

TetraBrazil Soccer Camps
A TetraBrazil é a maior operadora de
camps Brasileiros nos EUA. Presente
em mais de 1400 localidades nos EUA,
com mais de 10 000 alunos e 150
treinadores contratados em 2015.

TetraBrazil Trainers
Caso esteja interessado em trabalhar
Por um período de 5 a 9 meses nos
EUA, o programa Academy Trainers é o
ideal para você. Temos posições para o
período de março a outubro /
novembro.

Viagens Esportivas
A TetraBrazil é especializada na
organização de Viagens Customizadas
para equipes esportivas com o objetivo
de participar de Competições e
Excursões Internacionais.

Como o funciona o Programa?

Posso escolher onde vou trabalhar?

Os treinadores são contratados para trabalhar por
períodos de até 9 meses e os contratos começam a
partir de março. O treinador trabalha em um clube fixo
durante o Spring (março a junho), nos camps durante o
summer (junho a agosto), e em seguida retorna ao
mesmo clube para o fall (setembro a novembro).

Na maioria dos casos não. As alocações são realizadas
baseando-se no perfil do candidato e nas necessidades de
cada cliente. De forma que, na maioria das vezes, a
empresa não tem como atender às preferências pessoais
de cada candidato com relação a cidades ou regiões
específicas..

Em alguns casos, o treinador poderá se transferir para
um novo clube para a temporada do fall. Após o fall, o
treinador deverá então retornar ao Brasil. Todos os
contratos serão concluídos até 15 de novembro, que é o
último dia que o treinador está legalmente autorizado a
permanecer estar nos EUA estando este com o visto
H-2B.

Vou precisar de um visto?

Quem pode participar?
Este programa é aberto a treinadores experientes que já
tenham trabalhado anteriormente com a Challenger /
TetraBrazil, para outras empresas do ramo ou clubes de
futebol.
É necessário ter experiência prévia como treinador de
futebol e, devido a logística do programa, também é
necessário que o treinador tenha uma carteira de
motorista definitiva válida durante o período do
programa.

Como funciona a semana de trabalho?
Os treinadores são contratados para uma carga horária
de 35 horas de trabalho por semana. A maior parte desta
carga horária será ocupada na função de treinador de
futebol.
Além disso, também poderá ser solicitado que o
treinador auxilie os Diretores Regionais em atividades de
promoção e divulgação dos summer camps.
No Spring e no Fall, uma semana típica será composta
de 2-4 horas de treinamento por dia, em geral na parte
da tarde/noite com jogos e torneios aos finais de
semana. A natureza do treinamento será a critério do
clube e os candidatos deverão possuir a experiência e
flexibilidade para trabalhar com grupos de faixas etárias
distintas e níveis variados.

Para mais informações
Visite
www.challengersportsrecruitment.com
ou entre em contato com

JOAO VILLARINHO
jv@tetrabrazil.com
+55 32 8856 0159
ou

LEONARDO MEIRELES
leonardo@tetrabrazil.com
+55 32 3213 4666

Os treinadores poderão trabalhar com crianças, jovens e
adultos e deverão ter que fazer relatórios semanais aos
Diretores Regionais da empresa.

Todos os aprovados no processo seletivo precisarão de um
visto H- 2B.
A Challenger Sports / TetraBrazil será responsável por
solicitar e enviar as petições aos candidatos. Além disso,
haverá um representante da empresa responsável por
passar todas as instruções e informações necessárias para
que você possa agendar e comparecer à sua entrevista
para o visto.
O visto H-2B lhe permitirá trabalhar para Challenger /
TetraBrazil por um período de até nove meses Para se
qualificar para um dos nossos vistos H -2B você precisará
ter pelo menos dois dos seguintes :
1. CV atual
2. Diploma de Bacharelado (4 anos de estudo ) ou
Licenciatura (2 anos de estudo) em Educação Física,
Ciências do Desporto ou outra qualificação relacionada;
3. Certificado de Treinador de Futebol ou equivalente.
4. Certificado de Curso de Primeiros Socorros, válido, pelo
menos até 31 de dezembro de 2016

Salário, estadia, alimentação, transporte
e etc?
Os treinadores terão um salário semanal que vai variar de
acordo com os anos anteriores trabalhados com a
empresa.
A Challenger / TetraBrazil vai abrir uma conta bancária e
fornecer um cartão de débito para o treinador. Toda a
estadia e alimentação será realizada em Host Families
americanas e não há custo algum para o treinador.
O transporte, enquanto estiver no território doas EUA e à
trabalho, será fornecido pela empresa através de carros
alugados que ficarão a disposição de cada grupo de
treinadores. Cada membro da equipe receberá um kit de
treinamento avaliado em mais de US $400, juntamente com
o manual de treinamento da empresa contendo toda a
metodologia de trabalho da mesma. A TetraBrazil também
oferecerá uma apólice de seguro médico abrangente para
cobrir cada treinador durante sua estadia.

Como é o Processo Seletivo?
A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o site: www.challengersportsrecruitment.com E preencher o
application online.
O próximo passo é enviar o seu CV atualizado para Joao Villarinho no e-mail jv@tetrabrazil.com. Os resultados serão
divulgados em novembro/dezembro.
Caso seja aprovado no processo seletivo, você terá um contrato de trabalho oferecido pela de equipe de recrutamento
TetraBrazil e receberá as instruções para a entrevista do visto H-2B. Você também deverá participar de um treinamento
de 4 dias a ser realizado em janeiro/fevereiro em datas e locais a confirmar.
Os contratos serão baseados na disponibilidade de datas do candidato, perfil do treinador e necessidades de cada
cliente ou região. Nem sempre será possível atender a preferências pessoais por região ou cidade.
Após todas estas etapas você estará apto a receber a sua passagem aérea e voar para a maior experiência de sua
vida.

