PŘIHLÁŠKA NA NEVOLENOU POZICI V SČSF
Pozice, na kterou kandiduješ:
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Ročník a obor studia:

Student Exchange Officer -SEO
Lien Phuong Vu
Na Suchých 329,
Vestec 252 42
2. ročník, Farmacie

Dosavadní zapojení se do fungování SČSF či zkušenosti z jiné studentské organizace:
V rámci SČSF pracuji jako kopírovač a příležitostně pomáhám s organizací různých akcí
(např.: Farmaceutický ples, VPUMF).

Tvé vize a plány na rozvinutí Spolku v nadcházejícím roce:
„Studenti studentům.“ – myslím si, že všechna práce a úmysly se spolkem by se měly vždy vztahovat
k tomuto mottu. Spolek je organizace, která má velký potenciál čekající pouze na rozvinutí ze stran
studentů. Proto bych chtěla pomoct zpřístupnit spolek tak, aby se studenti nebáli projevit své
myšlenky a zapojovali se více do dění spolku.
Co se týče konkrétní náplně SEO, chtěla bych zapojit více studentů jak už do účasti výměnného
pobytu SEP, tak také do organizace různých výletů a akcí pro studenty ze SEP ze zahraničních fakult.
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Motivační dopis:
Vážený výbore Spolku českých studentů farmacie,
jsem studentka druhého ročníku oboru Farmacie a velmi ráda bych se ucházela o místo
nevolené pozice – SEO Student Exchange Officer.
Myslím si, že je SEP jedinečná zkušenost pro studenty k seznámení se s novými lidi a k získání
dalších nových dovedností a znalostí v jejich oboru netradičním způsobem.
Z tohoto důvodu by mě práce na SEPu bavila, protože dle mého názoru má SEP velký smysl. Obecně
jsem komunikativní a velmi ráda poznávám nové lidi. Mezi mé další přednosti patří organizovanost a
zodpovědnost. Mám poměrně dobrou znalost cizích jazyků (angličtina, francouzština, vietnamština),
kterou bych mohla během své funkce uplatnit.
Během letošního roku jsem získala cenné zkušenosti jako součást SEP týmu pod vedením SEO Anny
Baťkové, což mi umožnilo nahlédnout do náplně její práce. Dozvěděla jsem se mnoho užitečných
informací, které bych mohla jako SEO nadále uplatnit.
Beru na vědomí, že je tato práce této pozice je náročná, ale věřím, že to stojí za všechno úsilí. Stát se
SEO - podílet se na SEPu a jeho průběhu by bylo pro mě ctí.

V Hradci Králové dne 5. května 2017

Vũ Liên Phượng
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