MEDAILONKY NEVOLENÝCH POZIC V SČSF:
1. ČINNOST VNITRA
ALUMNI KOORDINÁTOR
Tato pozice umožňuje propojení současného vedení a členské základny s bývalými členy Spolku, kteří
tak mohou být zpravování o současném dění na fakultě, mezi studenty a navázat tak případně
spolupráci při různých projektech.

GRAFIK
Grafik, vznešeně designer, je zodpovědný za grafické zpracování publikačních aktivit SČSF – tj.
propagaci vzdělávacích a kulturních projektů formou plakátů a dalších tiskovin, design sociálních sítí a
celkově zajištění uceleného a jednotného grafického vystupování spolku na veřejnosti.

PARTY KOORDINÁTOR
Tato pozice je vhodná pro všechny, kteří se rádi baví a jsou rádi, když se baví i ostatní. Povinností party
koordinátora je zajištění veškerých kulturně-sociálních akcí z portfolia SČSF, od začátku plánování až
po realizaci akce. V této pozici je velká možnost pro kreativitu, většina akcí má daný jen rámcový
koncept, bližší organizace a průběh akce je pak na samotném pořadateli. Člověk zde může získat
nenahraditelné zkušenosti jako je vedení týmů, komunikace a organizace.
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2. ZAHRANIČNÍ ČINNOST
STUDENT EXCHANGE OFFICER (SEO)
Jako SEO budeš velmi důležitým článkem zahraničního oddělení! Na starosti budeš mít studentský
výměnný program v České republice, budeš zajišťovat praxe studentům, kteří k nám na časový úsek 2
týdnů až přibližně 1 měsíce přijedou, aby poznali, jak farmacie u nás vypadá. Budeš formou pohovorů
vybírat studenty, kteří vyjedou do zahraničí za účelem vykonání praxe v lékárně veřejné či nemocniční,
klinické farmacii, průmyslu, výzkumu, laboratoří atd., a na oplátku budeš zařizovat praxe zahraničních
studentů u nás. Budeš často v kontaktu s lékárnami, ať už nemocničními, soukromými či řetězcovými,
a také budeš komunikovat s Local Exchange Officers ve městech, ve kterých se ti podaří sehnat
studentům praxi.
Nejdůležitější pro tuto funkci je nadšení poznávat nové lidi, komunikativnost, organizovanost a velmi
dobrá znalost angličtiny. Nemusíš se bát, tato pozice je hrozně super, poznáš nové kultury, nabudeš
nová přátelství a získáš nové kontakty a zkušenosti. Také ti po celou dobu bude k dispozici
Viceprezident pro zahraničí, který ti kdykoli pomůže. Tato pozice ti otevře dveře do celého světa – are
you up to it?

EPSA Individual Mobility Project:
Individual Mobility Project (IMP) je příležitost pro studenty vyšších ročníků a čerstvé absolventy
evropských farmaceutických fakult získat pracovní zkušenost ve farmaceutickém průmyslu,
marketingu, logistice či výzkumu. Tyto praxe trvají obvykle 3-12 měsíců, jsou placené (většinou) a jsou
nabízeny po celé Evropě. O jejich získávání (kontakt se společnostmi pracujícími na poli farmacie) a
propagaci umístění ostatním IMP koordinátorům, stejně jako naopak propagaci všech těchto možností
z Evropy našim studentům se stará právě lokální (národní) IMP koordinátor. Vše důležité a zajímavé se
dozvíš na následujícím odkazu http://www.epsa-online.org/index.php/projects/mobility/imp.

NATIONAL IMP COORDINATOR
V této pozici budeš komunikovat v angličtině, informovat o dostupných stážích, zpracovávat přihlášky
a ideálně domluvíš stáž v České republice. Výhodou je zapojení se do dění evropského spolku (EPSA),
seznámení se s novými lidmi a příležitostmi, které studium farmacie může nabídnout. To vše s nízkou
časovou náročností a vysokou časovou variabilitou, jelikož bude jen na tobě, jak si práci rozvrhneš. K
dispozici ti bude při jakékoli situaci bývalý IMP koordinátor, i Viceprezident pro zahraničí jako EPSA
Liaison Secretary.
Co se týká získávání praxí a komunikace se společnostmi v ČR, není se čeho obávat. SČSF má mnoho
kontaktů a všechny kroky budeš moci vykonávat ve spolupráci s námi.
Studentům to přináší, troufáme si tvrdit, životní šanci pracovat v největších společnostech. Tobě jako
budoucímu IMP koordinátorovi to může přinést první kontakt s opravdovým světem farmacie,
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kontakty, poznání mnoha mladých, inspirativních a nadšených lidí, pocit, že děláš něco, co má smysl,
praktickou komunikaci v angličtině, bližší přístup k informacím a mnoho dalšího, co poznáš až během
výkonu funkce. Zúčastněné firmy tím získají publicitu a velký prostor na webu a materiálech EPSA, takže
je to opravdu výhodné pro všechny zúčastněné strany.
Pomoz nám v naplňování této vize, udělej něco pro sebe i pro studenty, staň se součástí IMP týmu.

TWINNET COORDINATOR
Twinnet Coordinator je důležitým pojítkem mezi Spolkem a jinými Twinnet Coordinators z členských
zemí EPSA. Budeš mít na starost komunikaci mezi Spolkem a jinými asociacemi, spolu s dalšími
aktivními lidmi budeš organizovat třídenní až týdenní výměnné pobyty pro maximum 15 lidí.
Twinnet je program pro malé skupinky studentů, kdy jedna část programu probíhá u nás a druhá část
u našich partnerů. Program sestává z různých workshopů, přednášek, sociálního a kulturního
programu, přičemž nejdůležitější je navazování nových přátelství mezi studenty obou zemí.
Na tomto projektu, pokud se s určitou zemí domluví, pracuje většinou vícero lidí, takzvaná Twinnet
Organising Committee, proto se nemusíš bát, že by organizace spadla jen na tebe. Odměnou ti budou
zkušenosti s organizací, nabytá přátelství a dobrý pocit z práce pro EPSA a Spolek.
Pro tuto pozici je žádoucí být komunikativní, organizovaný, nadšení poznávat nové lidi a mít velmi
dobrou znalost angličtiny.
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