PŘIHLÁŠKA NA NEVOLENOU POZICI V SČSF
Pozice, na kterou kandiduješ:

NATIONAL IMP COORDINATOR

Jméno a příjmení:

Eliška Šrámová

Adresa trvalého bydliště:

V Horách 832, Liberec 15

Ročník a obor studia:

Farmacie, 2. ročník

Dosavadní zapojení se do fungování SČSF či zkušenosti z jiné studentské organizace:
-

Člen SEP teamu – Organizace neplacených praxí pro zahraniční studenty v řetězci
lékáren Dr. Max a v nemocniční lékárně v Opavě. Příprava SEP víkendu pro zahraniční
studenty. Komunikace se zahraničními studenty.

-

Kopírovač v Kopírovací místnosti SČSF

Tvé vize a plány na rozvinutí Spolku v nadcházejícím roce:
-

Snaha podpořit a motivovat studenty vycestovat na SEP, placené stáže a kongresy.

-

Získání kontaktů pro realizaci placených stáží na VPUMF.

-

Snaha přesvědčit více studentů, aby se stali spolkaři; poukázání na výhody- sleva
v kopírovací místnosti, na párty a akce…

-

Realizace přednášky pro studenty druhých ročníků o jednotlivých specializacích;
jejich představení vyučujícími, možnosti využití specializací v praxi, názory od vyšších
ročníků…

Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Fio banka, a.s., Hradec Králové, č. ú.: 2300564632/2010
tel: (+420) 774369894
IČO: 00578797
www.scsf.cz, e-mail: spolek@faf.cuni.cz

Motivační dopis:
Drazí spolkaři,
Jmenuji se Eliška Šrámová a ráda bych se přihlásila nevolenou pozici national IMP
coordinator.
Již od střední školy mám velké nadšení pro cizí jazyky a cestovaní, které je podle
mého názoru zejména pro mladého člověka jedna z nejvíce obohacujících záležitostí. Díky
cestování se nám „ se nám otevírají oči a sundáváme si růžové brýle“ navazujeme nové
kontakty, získáváme nezapomenutelné zážitky a větší sebedůvěru. Na střední škole jsem se
zúčastnila dvou výměn programů a letních jazykových kurzů v Anglii a Francii, díky čemž jsem
získala spoustu přátel z cizích zemí, zlepšila jazyk a obohatila svou osobu. Ráda bych se i
v budoucnu zúčastnila SEP, kongresů…
EPSA individual mobilty project , spojení pracovní příležitosti s cestování, je podle
mého názoru skvělá a smysluplná příležitost pro studenty popř. čerstvé absolventy, na jejíž
organizaci bych se ráda podílela a v budoucnu by mě také lákalo se projektu zúčastnit.
Myslím si, že projekt je skvělý „star up“ pro karieru v zahraničních společnostech a v
nadnárodních farmaceutických firmách.
Díky zapojení do SEP teamu jsem poznala nejen skvělé lidi, ale také jsem získala
zkušenosti v komunikaci s osobami z farmaceutických společností, což bych ráda zužitkovat
na pozici IMP coordinator. Mimo to mohu nabídnout dobré jazykové dovednosti; angličtina
(B2), francouzština (B1) a italština (A2), zodpovědný přístup a příjemné vystupování.
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