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 zpravováni 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.

KOORDINÁTOR PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ (KSS)
Pozice je vhodná pro všechny, kteří se rádi baví a chtějí své zážitky zveřejňovat. Povinností
koordinátora pro sociální sítě je sdílení videí a příspěvků z veškerých kulturně-sociálních akcí z
portfolia SČSF především na jeho Instagramu a Linked Inu. Člověk zde má možnost využít zkušenosti
získané v oblasti sociálních sítí jako je Facebook, Instagram a další. Kreativita a vlastní nápady jsou
výhodou.

PLES KOORDINÁTOR
Plesový koordinátor je pravou rukou Viceprezidenta pro vnitro. Má na starosti pomoc s realizací
Farmaceutického plesu. To znamená koordinaci pomocníků z řad studentů, výběru vhodných barev,
moderátora, kapely, půlnočního překvapení a mnoho dalšího. Pokud máš chuť zorganizovat krásnou
událost, je tato pozice právě pro tebe. Najdeš zde prostor pro svou kreativitu, nápaditost a
seberealizaci. A právě díky tobě si konečně užijeme další ročník.

POLICY KOORDINÁTOR
Policy koordinátor má na starosti psaní veřejně dostupných dokumentů a stanovisek, souvisejících s
prezentací názorů členů Spolku českých studentů farmacie. Koordinátor je levou rukou prezidenta
SČSF (pravou je VP vnitro) a má dále také na starosti prezentaci SČSF na Twitteru a LinkedInu. Každý
měsíc také zpracovává články do Měsíce ve farmacii.

2. ZAHRANIČNÍ ČINNOST
KOORDINÁTOR PRO ZAHRANIČNÍ
Už z názvu pozice je patrné, čím se koordinátor pro zahraniční zabývá. Za prvé je to správa skupiny
SČSF – zahraničí. Za druhé překlad našich webových stránek – na tento úkol nebudeš sám, budeš mít
své překladatele, tvým úkolem bude zajistit to, aby překládali a aby se přeložené články objevili na
SČSF webu. Za třetí se také podíváš do zahraničí na různé kongresy, jako oficiální delegát spolku a
rozšíříš si obzory, protože zahraničí nabízí opravdu mnoho možností osobního
i profesního rozvoje. Největší specialita této pozice je to, že spadáš jak pod zahraniční sekci spolku,
tak i pod sekci PR. Tudíž se budeš moci naučit mnoho díky úzké spolupráci s viceprezidentem pro
zahraničí. Slušná znalost anglického jazyka povinností, komunikativnost a kreativita vítány.

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.

BUDDY KOORDINÁTOR
Buddy koordinátor má na starosti přijíždějící studenty na Erasmus+ na Farmaceutickou fakultu v
Hradci Králové a jeho pozice spadá pod Viceprezidenta pro zahraničí.
Pozice je vhodná pro studenty, kteří jsou nápomocní, komunikativní a rádi poznávají studenty z cizích
zemí. Předpokladem pro vykonávání této je pozice je znalost angličtiny. Buddy koordinátor funguje
jako opora a informační zdroj pro Erasmus+ studenty. Pomáhá studentům s orientací na fakultě a ve
městě. Koordinátor je v kontaktu se studenty Erasmu již před jejich příjezdem do ČR a jim plně
nápomocen při zjišťování informací o ubytování, fakultě či praktických informací, co sebou přivézt a
co od Erasmu v Hradci Králové očekávat. Na pozici Buddy koordinátor získáte orientaci v programu
Erasmus+, zlepšíte angličtinu a navážete kontakty v zahraničí.

