PŘIHLÁŠKA NA VOLENOU POZICI V SČSF
Pozice, na kterou kandiduješ:
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:

Viceprezident pro PR

Ročník a obor studia:

2. ročník Farmacie

Jiří Doubek
Hvězdná 487, Liberec

Dosavadní zapojení se do fungování SČSF či zkušenosti z jiné studentské organizace:
Doposud jsem pracoval v kopírovací místnosti spolku, kde jsem pozoroval, jak spolek funguje
a seznamoval se s jeho členy. Dále jsem pomáhal při Veletrhu pracovního uplatnění.

Tvé vize a plány na rozvinutí Spolku v nadcházejícím roce:
Rád bych v budoucím roce spolehlivě spravoval vztahy s veřejností tak, aby se ostatní
členové spolku mohli plně věnovat svým úkolům a nemuseli se stresovat s propagací. Pokusil
bych se o to, aby ‚spolkařsví‘ bylo atributem, na který by byli studenti hrdí a chtěli se ve
spolku aktivněji podílet na chodu.
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Motivační dopis:
Za necelé dva roky, co jsem spolkařem, jsem měl možnost zevrubně poznat, jak spolek
funguje a kdo se v něm na čem podílí. Poslední rok jsem začal pracovat v kopírovací
místnosti, kde jsem přišel do styku s většinou spolkařů a uvědomil si, že bych chtěl pomoci
s organizací víc než jen kopírováním nebo občasnou pomocí na akcích. Určitou motivací pro
mě také bylo, že mnoho lidí ze současných vedoucích pozic bude příští rok v 5. ročníku, kdy
je čekají praxe, a já bych byl rád, kdyby spolek nadále fungoval alespoň tak jako doposud.
Z nabídky pozic, kterou spolek uvolnil, mě nejvíce zaujala pozice Viceprezidenta pro PR,
protože jeho činnost bylo nejlehčí sledovat, na rozdíl například od Vnitra či Zahraničí. Chtěl
bych se na této pozici zasadit o kvalitní a důstojnou propagaci spolku tak, aby o aktivitách
spolku všichni studenti věděli. O propagaci bych se samozřejmě staral i mimo fakultu.
Myslím si, že jsem nekonfliktní typ, který v kolektivu zvládne pomoci, zároveň se vnímám
jako samostatný, a i vcelku kreativní člověk, který zvládne pracovat na úkolech zadaných i si
je dokáže sám vymýšlet. Komunikaci s lidmi mám rád a vyhledávám ji. Proto kandiduji na
pozici Viceprezident pro PR.

V Liberci dne 8.5. 2017 Jiří Doubek
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