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Vue dass mir all Studenten sinn an e puer vun
eis elo mam Studium färdeg sinn oder manner
Zäit hunn, kennt et dass mir ewei all Joers nees
op der Sich no néie motivéierte Membere si
fir d‘ALEM Team 2020 ze ergänzen.

Frédéric Schwarz
President vun der ALEM
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D‘Generalversammlung ass den 27. Dezember
an der Maison de l‘Etudiant um Belval !
Association Luxembourgeoise des Étudiants en Médecine a.s.b.l.
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Genee dës Froe ginn an dëser Broschüre
beäntwert. Sou kritt dir en Iwwerbléck iwwert
den Aarbechtsopwand, d‘Haaptaufgaben a
Responsabilitéite vun eise verschidde Comitésposten.
Wann dir interesséiert sidd d‘ALEM méi aktiv
ze gestalten, da sidd dir bei eis am Team genee richteg ! Mir hu Poste fir Leit, déi net sou
oft zu Lëtzebuerg si kennen, Poste mat manner
groussem Zäitopwand souwéi och Poste déi
méi Zäit a Presenz erfuederen.

Redaktioun: Myriam Feltgen
Amandine Meisch
Chris Speicher
Frédéric Schwarz
Julie Zangarini

© 2019 by Association Luxembourgeoise des Étudiants en
Médecine, Tous Droits réservés

Iwwert dat ganzt Joer hunn mir iech verschiddenst Aktivitéiten, Formatiounen an Informatiounsmaterial ugebueden. Mee wien stécht
eigentlech hannert deem Ganzem ? Wéi
leeft et am ALEM Team hannert de Kulissen of
a wien ass fir wat zoustänneg ?

c/o Tonie Pescatore | 16, rue Ignace de la Fontaine| L-16 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg F5877

www.alem.lu |contact@alem.lu

FB Event: https://www.facebook.com/
events/466893787556227/

Dir hutt nom Liesen vun dëser Broschüre nach
Froen zu engem Posten? Dir sidd interesséiert
fir an daat néit Team ze kommen? Dann zéckt
net a schreitf eis eng E-Mail op contact@
alem.lu oder schreift eis iwwer Facebook
oder Instagram !

www.alem.lu |contact@alem.lu
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ALEM Team 2019

Alexander Lang

Fabrice Glod

Rsp. Relations internationales

Rsp. Relations Externes

•Nancy
•3. Joer
•vpe@alem.lu

D‘ALEM Team 2019 huet no der
Generalversammlung Enn 2018
zu net manner ewéi 21 Léit ugefaangen.
Am laf vum Joer sinn hei nach
eng Kéier 4 Membre Assistants
dobäi komm fir kennen all d‘Projeten ze realiséieren !

Florent Fuchs
MC Belgique
•ULB Bruxelles
•5. Joer
•mc.belgique@alem.lu

Frédéric Schwarz
President
•Sorbonne Médecine Paris
•2. Joer
•president@alem.lu

Chris Speicher
Vice-President & NOME
•Würzburg
•4. Joer
•vice-president@alem.lu

Nicolas Goedert

Marie Hakim

Communication Team

MC Belgique

•Würzburg
•2. Joer
•communication@alem.lu

•ULB Bruxelles
•2. Joer
•mc.belgique@alem.lu

Tonie Pescatore

Diane Hoffelt

Yannick Hoffmann

Nicolas Kayser

Secrétaire

MC 3ième Cycle

MC Sponsoring

MC Allemagne

•RWTH Oochen
•3. Joer
•secretaire@alem.lu

•1. Joer, Médecine
Générale uni.lu
•3.cycle@alem.lu

•München
•3. Joer
•sponsoring@alem.lu

•Freiburg
•3. Joer
•mc.allemagne@alem.lu

Lisa Zangarini

Charel Karier

Isabelle Morreira

Jennifer Reuter

NPO (Rsp. Santé Publique)

MA IFMSA Team

MC Luxembourg

MC France

•ULB, Bruxelles
•5. Joer
•npo@alem.lu

•Heidelberg
•3. Joer
•charel.karier@alem.lu

•Uni.lu
•1. Joer
•mc.luxembourg@alem.lu

•Strasbourg
•4. Joer
•mc.france@alem.lu

Maxime Vandermuntert

Robert Sandulescu

Adrien Ries

Nathalie Schmitz

Patrick Ruckavina

Tresorier & SCOME Team

NORA (Rsp. Edu. Sexuelle)

MA Relations externes

MA IFMSA Team

MA SCORA

•Wien
•5. Joer
•tresorier@alem.lu

•Freiburg
•5. Joer
•nora@alem.lu

•Erlangen-Nürnberg
•3. Joer
•adrien.ries@alem.lu

•München
•3. Joer
•nathalie.schmitz@
alem.lu

•Freiburg
•2. Joer
•scora@alem.lu

Max Kayser

Misch Clemens

Julie Zangarini

Thierry Schroeder

PR & Publications

Event Manager

Julie Welter

MA SCOPH

Coopté Pharmako

Coopé Véterinaire

•Bonn
•3. Joer
•webmaster@alem.lu
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•Hôpital du Kirchberg
•1 Joer, Orthopedic Intern
•rel.externes@alem.lu

www.alem.lu |contact@alem.lu

•Würzburg
•4. Joer
•events@alem.lu

•Lübeck
•3. Joer
•scoph@alem.lu

•Strasbourg
•5. Joer
•pharmakologie@
alem.lu

www.alem.lu |contact@alem.lu

•Wien
•3. Joer
•veterinaire@alem.lu
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ALEM ?
D‘ALEM („Association Luxembourgoise des Étudiants en Médecine“) ass säit hirer Grënnung 1966
do fir sech fir d‘Intérête vun de Lëtzebuerger Medezinsstudenten anzesetzen an den Austausch ënnert Studenten ze fërderen.
D‘ALEM representéiert awer net nëmmen d‘Humanmedezinstudenten, mee och Zännmedezinsstudenten. Zudeem kann all Student Membre
coopté an der ALEM ginn, dee Veterinär, Pharmakologie oder en anert Gesondheetsfach studéiert, mee si ginn awer net vun eis representéiert. E
Membre coopté kann zudem net fir e Posten am
ALEM Team kandidéieren (mat Ausnam vun de
Poste Coopté Veterinär a Coopté Pharmakologie).
Mat iwwert 330 Memberen aus ganz Europa
ass d‘ALEM eng vun de gréisste Lëtzebuerger
Studentenassociatiounen. Mir sinn och Member
vun der ACEL (Association des Cercles d‘Etudiants Luxembourgeois) op nationalem Niveau a
vun der IFMSA (International Federation of Medical Students‘ Associations) op internationalem
Niveau wat eng réi Virdeeler a Méiglechkeete fir
eis Membere bidd.
Zudeem schaffe mir op nationalem Niveau och
mat der AMMD (Association des médecins et médecins dentistes Luxembourg), dem Ministère de la
Santé, alle Spidolsgruppen an de Representante
vun der FSMG, (Formation spécifique en médecine générale hei zu Lëtzebuerg.) zesummen.
An de leschte Joren huet sech d‘ALEM konsequent
weider entwéckelt an néi Aktivitéiten a Servicer
agefouert. Esou kënne mir net nëmmen eise Membere méi bidden, mee och ee vun eise Kärusprech,
den Austausch ënnert Lëtzebuerger Medezinsstudenten a Professionellen aus dem Gesondheetssecteur, stäerken. Esou ass zum Beispill déi
éischten Editioun vum „Dag vum Lëtzebuerger
gesondheetssystem“ dëst Joer zu staane komm,
wou mir fir d’éischte kéier iwwert 110 Medezinsstudenten an Interne mat der professioneller Welt
zesumme bruecht hunn.
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Fir dëse Wee kennen net nëmme weider ze féieren, méi fir eis Memberen ze maachen an och méi
Gehéier bei der Politik a bei der Bevëlkerung ze
fannen, brauche mir motivéiert Léit fir eisen néie
Comité, déi déi ugefaangen Aarbecht weider féieren ! Dofir fënns du am folgenden all d’Informatiounen, déits DU brauchs falls de mam Gedanke
spills fir dir d’ALEM Team ze kandidéieren.

Representatioun
Ee wichtege Volet vun der ALEM ass d‘Representatioun vun de Lëtzebuerger Medezinsstudente vis-àvis vun der Politik, de Spidolsgruppen an awer och
der Uni.lu.
Sou setzt sech d‘ALEM säit Jore konsequent fir en
Ausbau vun der medezinescher Ausbildung zu Lëtzebuerg an, dëst ëmfaasst souwuel d‘Antriede fir
eng Medical School zu Lëtzebuerg ewéi och den
Ausbau vun de verfügbare Fachartztausbildungen
an d‘Verbessere vun de bestoenden.
Mee awer och mat der Politik zesumme schaffe fir
gemeinsam Zieler ze erreechen ass wichteg. Sou
schaffe mir zesumme mam Ministère de la Santé um
Thema AMR (Antimicrobial Resistance) an huelen, u
Konferenzen zum Thema Gesondheet zu Lëtzebuerg deel an tauschen eis mat
Sou waren d‘ALEM 2019 op folgende Platzen ënnerwee:

Events & More

Opklären a Sensibiliséieren

An de leschte Joren huet d‘ALEM ëmmer méi a méi
Aktivitéiten organiséiert, souwuel fir de Networking, mee awer och einfach nëmme fir zesumme
spaass ze hunn an eppes néits ze léieren:

Zwee Volete wou d‘ALEM och aktiv ass, ass
d‘Santé Publique an d‘Education Sexuelle.

Am Joer 2019 huet d‘ALEM folgend Events exklusiv
fir hier Memberen organiséiert:
•Training Day am Hôpital Kirchberg (Hôpitaux Robert Schuman)
•Students vs Dr House Owend am Centre
Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM)
•Dag vum Lëtzebuerger Gesondheetssystem
(Uni.Lu - Campus Belval)

Informéieren
E wichtege Volet an der ALEM ass d‘Informéiere
vu Lycéesschüler iwwert d’Méiglechkeeten, wou
se hier Studie maache kënnen a wat d‘Konditioune
sinn, fir ugeholl ze ginn.
Op der anerer Säit hëllefe mer och Medezinsstudenten de richtege Stage fir si ze fannen an informéiere wéi een seng Spezialiséierung (Internat) zu
Lëtzebuerg maache kann. Dëse Volet gëtt geleet
vum NOME (National Officer on Medical Education) zesumme mat senger Equipe vu Membre
Consultants.
Sou stoungen am Studieninfoberäich 2019 folgend Rendezvousen um Programm:
•Studieninfo Kolléisch (2x mol)
•Studieninfo Fieldgen

De Beräich vun der Santé Publique ass extrem
wichteg fir all zukünftege Medeziner. D‘ALEM ass
am Moment an dem Beräich virun allem mat der
Petziklinik an dem Projet AMR beschäftegt.
Bei der Petziklinik geet et drëms op eng spilleresch
Aart a Weis de Kanner d‘Angscht virum Dokter ze
huelen.
Beim Projet AMR schaffe mir ënnert anerem mam
Ministère de la Santé zesummen.
Op der „Journée mondiale de médecin de famille“
gëtt säit dräi Joren en Informatiounsstand proposéiert, wou iwwert sexuell Krankheeten a Kontrazeptioun opgekläert gëtt.

International Aarbecht
D‘ALEM ass säit 2007 Member bei der „International Federation of Medical Students‘ Associations“
(IFMSA), enge vun de gréisste Studentenorganisatioune weltwäit mat iwwert 130 Memberen déi net
manner ewéi 1,3 Millioune Studente vertrëtt !
Iwwert des Plattform hu mir d‘Meiglechkeet vun anere Medezinstudentenorganisatiounen ze léieren,
Iddie fir néi Projeten ze sammelen an eis auszetauschen. Fir dëst kennen ze realiséieren, ass d‘ALEM
all Joers op den internationale Meetinge vun der
IFMSA vertrueden déi ëmmer op enger anerer Platz
vun der Welt stattfannen.
2019 war d‘ALEM op folgende Meetinge vertrueden:

•Luxembourg Healthcare Summit

•Studieninfo Lycée Michel Rodange

•Entrevue mat dem Gesondheetsminister Etienne Schneider

•Studieninfo Lycée du Nord

• March Meeting a Slovenien

•Studieninfo Lycée Belval

• European Regional Meeting zu St. Peterburg, Russland

•Entrevue mat Representante vum Héichschoulministère
•5 Entrevuë mat der Uni.lu
•2 Entrevuë mat der AMMD
•Entrevue mat Vertrieder aus der Gesondheetskommissioun an der Chamber

www.alem.lu |contact@alem.lu

•Studieninfo Lycée Classique Diekirch
•Studentefoire @Luxexpo

• August Meeting zu Taipeh, Taiwan.
Des weidere schaffe mir aktuell och um Opbau vum
SCOPE Projet zu Lëtzebuerg, deen et ALEM Memberen erméigleche wäert fir Medezinesche Stagen
a Länner op der ganzer Welt kennen ze machen.
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ALEM Teams
ALEM Organigramm

President

VPIA

VPERC

VPI

Vice-President for Internal
Affairs

Vice-President for External
Relations and Communication

Vice-President for International Affairs

Eventmanager

Webmaster

NOME

MA Publications

National Officer on Medical
Education

Social Media
Manager

MC Autriche

MA Relations
externes

NEO
National Exchange
Officer

Secretaire

Tresorier

MA Sponsoring

SCOME Team

VPERC Team

D‘SCOME Equipe (Standing Committee on Medical Education) schafft ënnert der Leedung vu sengem Verantwortlechen, dem National Officer on
Medical Education (NOME).

D‘Team vum „Vice-President for Public Relations and
Communication“ vun der ALEM këmmert sech, wei
de Numm et verréit, em alles wat mat der Ëffentlechkeetsaarbecht ze dinn huet.

Hier Aufgab ass et sech em all d‘Ufroen ze këmmeren, déi iwwert Facebook, d‘Website oder per
Mail zum Thema Medezin studéieren a Facharztausbildungen era kommen.

Dëst ëmfaasst haaptsächlech de Volets vun de Relations externes wou si d’ALEM vis-à-vis vun der Press,
Politik, Spidolsgruppen etc vertrieden. Op der anere Säit këmmeren si sech awer och drëms all déi
Informatioune mat eise Memberen a Sympathisante
via Sozial Netzwierker, Mail, Publikatiounen etc ze
deelen.

Zousätzlech dozou ginn si ofwiesselend op déi verschidde Studieninfoen an de Lycéeën an op d‘Studentefoire am November fir iwwert d‘Medezinstudium opzeklären.
Si këmmeren sech och em d‘Publikatioune ronderëm d‘Medezinstudéieren ewéi „Den ALEM Guide
zum Medezinsstudium“, „Uni.lu goes ... „ an all aner
Publikatioune ronderëm d’Studium.

MA International
Team 1
MA International
Team 1

International Team
Eist internationaalt Team këmmert sech em alles
punkto IFMSA (International Federation of Medical Students‘ Association), eisem internationalen
Daachverband. Dëst heescht virun allem d‘Liasion
mat der IFMSA ze maachen, an dofir ze suergen
dass d‘ALEM souvill ewéi méiglech vun dësem Engagement profitéieren kann.

MC Allemagne
MC Belgique
MC France
MC Luxembourg

Zudeem suergen sie dofir dass d‘ALEM eng Delegatioun zu den IFMSA Generalversammlunge
schéckt a leeden dës och wa méiglech a schaffen
aktuell um aktivéiere vum SCOPE Exchange Programm deen et wäert ALEM Memberen erméigleche Stagen a Länner op der ganzer Welt ze maachen.

MC 3e Cycle
MC Veterinär
MC Pharmakologie

NPO
National Public Health Officer

Finanz Team

MA SCOPH 1

Ouni Sue ka keng Organisatioun funktionéieren.
Aus dësem Grond huet d‘ALEM säi Finanzteam,
bestoend aus Tresorier an dem MA Sponsoring.

MA SCOPH2

NORA
National Officer on Sexual
and Reproductive Health &
Rights including HIV/AIDS)

MA = Membre Assistant
MC = Membre consultant

MA SCORA
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Wärend sech den Tresorier em eis Konteféierung an
em dat verantwortungsvollt Ausgi vu Sue konzentréiert, ass et dem MA Sponsoring seng Aufgab fir
Suen eran ze kréie mëttels Sponsoring.
Gemeinsam suerge sie dofir dass d‘ALEM déi néideg Moyene huet fir all hier Aktivitéite kennen ze
finanzéieren.

Mee keng Angscht, dat heescht net dass all Text vun
der ALEM vun hinne geschriwwe gëtt. Hier Aufgab
ass den technesche Support, koordinéiere vu Posts,
Layoute gestalten, Videoe produzéieren,... . Mee
d‘Texter selwer gi gréisstendeels vun de Léit aus de
jeeweileg concernéierte Fachberäicher geschriwwen.

SCORA Team
D‘SCORA Team (Standing Committee on Sexual
& Reproductive Health and Rights including HIV/
AIDS) schafft ënnert der Leedung vum NORA (National Officer on Sexual and Reproductive Health
including HIV/AIDS).
D‘Aktivitéite vum SCORA an der ALEM dréine sech
ëm de Beräich vun der Sexualgesondheet. Duerch
Informatiounsstänn iwwer sexuell iwwerdrobar
Krankheeten, Verhütungsmethoden an Themen ewéi
Averständnis (‚consent‘ op Englësch) gëtt Sexualopkläerung bedriwwen

SCOPH Team
D‘SCOPH Team (Standing Committee on Public
Health) schafft ënnert der Leedung vum NPO (National Public Health Officer).
An hiren Aufgabeberäich falen alleguer d‘Aktivitéiten an der ALEM déi sech em dem Beräich vun
der Santé publique dréinen. Dëst sinn z.B. d‘Petziklinken ze organiséieren an ze koordinéieren oder
Aktioune ronderëm d‘Erausfuerderung vun der antimikrobieller Resistenz ze organiséieren. Si sinn och
international aktiv fir sech auszetauschen a bäizeléieren.

www.alem.lu |contact@alem.lu
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Comités Posten
Wéis de bei den Teams gesinn hues, gëtt et eng
Vilfalt u Poste bei der ALEM. Wei eng Poste genee
dëst sinn, wat d‘Conditioune sinn a mat wat fir engen Aufgaben a Pflichten des verbonne sinn, kanns
de op de folgende Säiten entdecken.

Mir probéieren allerdéngs souvill ewéi méiglech
Versammlunge pro Joer perséinlech ofzehalen.
Sou war et 2019 ëmmerhi méiglech dräi physesch
Versammlungen inklusiv engem Team Building
Week-End ze organiséieren.

Als éischt awer nach e puer méi allgemeng Erklärungen zu den Ofleef a Modalitéiten:

Wéi lafen d‘Wahlen of ?

Membre du comité ? Membre assistant ?
D‘ALEM Team besteet aus verschiddenen Zorte vu
Posten, déi vum Komiteesmember, vum Membre
Assistant,vum Membre Consultant an dem Membre Coopté:
1. Membre du Comité:
• huet vollt Stëmmrecht am Comité
•dréit Verantwortung vis-à-vis vum Gesetz
2. Membre Assistant = Membre Consultant
• huet kee Stëmmrecht am Comité
• keng Verantwortung vis-a-vis vum Gesetz
3. Membre Coopté
•huet kee Stëmmrecht am Comité
•keng Verantwortung vis-a-vis vum Gesetz

Wéi lafen d‘Comitésversammlungen ?
Vue dass d‘Membere vum ALEM Team e bëssen
iwwert ganz Europa verdeelt sinn, ass et deementspriechend net ëmmer esou einfach d‘Comitésversammlungen ze organiséieren.
Eis Comitésversammlungen si vun dohier ronn ee
mol de Mount via Microsoft Teams, eis Comitésintern Aarbechtsplattform (Videochat änlech wie
Skype). Vue dass béi jidderengem de Semesteropbau aneschters organiséiert ass, gëtt ëmmer mat
Zäiten en Doodle gemaach.
Den Dag wou déi meescht Léit Zäit hunn gëtt dann
d‘Versammlung ofgehalen. Vun dohier ass et net
schlëmm, wann een eng Kéier bei enger Versammlung net kann dobäi si vue dass all Versammlung
opgezeechent an e Rapport geschriwwe gëtt.
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D’ALEM féiert 2019 en néien digitale Walsystem
an. Du stells deng Kandidatur explizitt fir ee Posten
a kanns och nëmme fir dee gewielt ginn. Et gëtt
also kee Ranking méi en fonction vun der Unzuel u
Stemmen, wou sech dee mat de meeschte Stemme
kann säi Posten als éischte raussichen.
Et gëtt an insgesamt dräi Wahlronne gewielt: Am
éischten Tour President, Tresorier a Secretaire, an
zweeten Tour de Rescht vum Comité an am drëtten Tour d’Membre Assistants a Cooptés. Falls du
am éischten oder zweeten Tour net solls gewielt
ginn, sou kanns de spontan nach deng Kandidatur
fir e Posten am nächsten Tour stellen, och falls hei
schonns eng aner Kandidatur sollt virleien.
Méi Detailer zum Oflaf vun de Wale kriss de virun
der Assemblée générale per Mail geschéckt.

Ech si gewielt. Wéi geet et weider ?
Nodeems du op der Generalversammlung de 27.
Dezember gewielt gi bass, fänkt däi Mandat net
direkt un, mee eréischt 14 Deeg méi spéit ! Dëst ass
geduecht fir dass e propperen Handover gemaach
ka ginn an et dir esou méiglech ass dech an déi
verschidden Dossieren anzeschaffen, befiers du déi
éischt Entscheedunge selwer treffe muss.
Däi Virgänger steet dono och nach 2 Méint zu
denger Verfügung fir dir alles ze erklären an der
Tipps mat op de Wee ze ginn !

Teambuilding ?
Géint Februar gett en Teambuilding Event organiseiert, fir dass de néie Comitéë sech besser kann
kenne léieren a gemeinsam Projeen plangen. Den
Datum gëtt en fonction vun den Examen festgeluecht soubal den néien Comité gewielt ass.

www.alem.lu |contact@alem.lu

Vice-President for Internal
Affairs (VPIA)

President
Aarbechtsopwand

Héich

Aarbechtsopwand

Héich

Haaptaufgaben

D‘ALEM leeden a verwalten

Haaptaufgaben

Hëllefen d‘ALEM ze
leeden a verwalten

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

Jo

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

Jo

Conditioun ?

•ALEM Member sinn

Conditioun ?

•ALEM Member sinn

•Éischt Joer Medezin
ofgeschloss hunn
President sinn an der ALEM léisst sech ënnert dem
Stréch op 4 grouss Punkte résuméieren:
•En ass Dirigent vun engem Orchester. Als
President muss een eng Ahnung hunn wat an
all Beräich leeft, d’Aarbecht vun de Comitésmembere „orchestréieren“, d’Léit un Deadlinen erënneren, se zu neien Iddien ustoussen,
motivéieren dës och ëmzesetzen an hëllefen
se duerchzesetzen.
•En ass awer och de Plan B. Wann e Posten
net leeft oder wann déi zoustänneg Persoun
wéinst X Grënn ausfält ass et de President
deen dëse Poste mat iwwerhëlt oder sech
drëms këmmert ze delegéieren an déi beschtméiglech Ersatzpersoun ze fannen.
•En huet awer och eng grouss Roll als nationalen an internationale Representant vun
de lëtzebuergesche Medezinsstudenten. Sief
et bei de Politiker an der uni.lu, op nationalen
Events ewéi och op internationale Meetingen
ewéi de March an August Meeting, dee vun
der IFMSA organiséiert gëtt.
•En iwwerhëlt de langweilegsten administrativen Deel deen natierlech net ausbléift.

Als VPIA ass een nierft den aneren 2 Vice-Presidente quasi déi riets Hand vum President. Esou
huet een d’Méiglechkeet anzesprange wann et
dem President net méiglech ass selwer op en Event
ze goen oder wann een mierkt dat eppes net sou
leeft wéi et sollt. Dat wichtegst an zugläich flottst
un dësem Posten ass, dat een an enker Zesummenaarbecht mam President an den anere Vizepresidente schafft.
Eng gutt Organisatioun a Koordinatioun si wichteg
Attributer fir dëse Poste souwéi eng gutt Kommunikatioun mam President, dem ganze Comité an de
Membres Assistants.
Den Haaptschwéierpunkt vum VPIA ass dann och
d’Standing Committees an hieren jeweilege Projeten ze ënnerstëtzen an hei och eng Hand mat
unzepake wann Leit gebraucht ginn. Och d’ALEM
Events muss ee mat plangen a kucken dass des reiwungslos oflafen. Et ass ee souzesoe responsabel
fir alles wat intern organisatoresch an der ALEM
leeft
Wann een de Posten anstänneg maache well, da
brauch een am Ufank vill Zäit fir sech e Gesamtbild vun den Haaptaufgabe vun all de Beräicher
ze maachen. Wat ee besser Bescheed weess, wat
en och méi séier mat senger Aarbecht viru kënnt.
Heiansdo zu Lëtzebuerg sinn ass och net verkéiert
vir un den Eventer Deel ze huelen.
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// ALEM Team 2020 ?//

\\ ALEM Team 2020 ?\\

Vice-President for External
Relations & Communication
(VPERC)
Aarbechtsopwand
Haaptaufgaben

Héich

Aarbechtsopwand

•D’Alem no baussen (z.B geigeniwwer der Press an der Politik)
representeieren
•D’Alem Publicatiounen verfaasen
an d’Online Präsenz gereieren.

Haaptaufgaben
Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

Jo

Conditioun ?

•ALEM Member sinn

Den VPERC iwwerhellt glaich e puer Aufgaben:
Op der enger Sait ass een responsabel fir d’Relations extrenes vun ALEM. Et ass een souzesoen
d’Porte Parole an hällt d’Bezeiungen zu den Partner vun der ALEM, besonneg der AMMD, der Uni.
lu an de Spideeler oprecht, an ass awer och den
Uspriechpartner fir d’Press a Politik. Et scheckt een
Communiquéen eraus an kemmert sech drem d’Ufroen vun der Press, Ministèren, etc. ze beäntferen.
Zesummen mam Comité schafft een Projeten aus,
die dann dem Public presenteiert ginn kennen (cf.
ALEM Memberemfro am November 2019).
Op der anerer Sait ass een responsabel fir den
Optrett an den sozialen Netzwierker. Et muss een
d’ALEM souzesoen no baussen verkaafen. Et muss
een sech drem kemmeren, dass d’Social Media
Saiten vun der ALEM (virun allem Instagram a
Facebook) emmer aktuell sinn an regelmeeseg
Posts zu der Aktualitéit, den Events an der Aarbecht
vun der ALEM gemaach ginn.
Zousätzlech géreiert een d’Facebook-Sait an de
Facebook-Grupp vun der ALEM. Wann een Comités-Member eppes veröffentlechen well, sou
gett dest emmer mam VPERC oofgeklärt.
Zu gudder läscht kemmert sech den VPERC och
dorems, dass op Eventer emmer Fotoen a Videoen gemaach ginn, die dann och fir Publicatiounen
genotzt kennen ginn.
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Vice-President for
International Affairs
(VPI)

Conditioun ?

Héich
Déi international Bezéiungen pflegen, Delegatiounen geréieren
Nee
•ALEM Member sinn

De VPI (Vice president for International affairs)
ass bei der ALEM responsabel fir d‘relations internationales.De gréissten Deel vu der Aarbecht ass
iwwert d’Joer all Daach d‘IFMSA Mails ze kucken
an um neiste Stand ze bleiwen. Et ginn international zimlech vill Projeten a jidderee well dofir
Reklamm maachen. Dat si masseg Mails, dobäi
komme vill Maile vum Comité vun der IFMSA an
och emol Aluedunge fir op Versammlungen am
Ausland ze goen..
Dobäi kënnt, dass zweemol am Joer eng grouss
Assemblée Générale vun der IFMSA ass, wou de
VPE d’Deleguéë vun der ALEM vun der Umeldung
bis zum Ufank vum Meeting guidéiert an natierlech
am beschte Fall och selwer um Meeting deelhëlt.
En Meeting dauert 7 Deeg, déi huelen also och en
bësse vun der Fräizäit fort, mee sinn awer eemoleg
Erfarungen.
Dobäi kennt d’Organisatioun vun enger Lëtzebuerger Delegatioun fir den European Regional Meeting am Abrëll, wou d’ALEM normalerweis och
ëmmer Leit schéckt. D’Aarbecht um internationalen
Niveau mécht richteg Spaass a wann ee well kann
een dat ganzt Joer ronderëm d’Welt fléie mat dësem Posten, wann een et sech zäitlech a virun allem finanziell leeschte kann ;)
Zu gudder läscht ass den VPI och dofir zoustänneg, zesummen mam NEO, den SCOPE ze koordinéieren.
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Tresorier

Sekretär

Aarbechtsopwand

Minimal (2-3h/ Woch)

Aarbechtsopwand

Mettel

Haaptaufgaben

Konten géreiren, Rechnungen bezuelen an Suen rembourséieren

Haaptaufgaben

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

Nee

Memberen a Memberschaftsufroe
geréieren, ALEM-Post empfänken a
lassschécken. E-Mailen u Memberen schreiwen a verwalten.

Conditioun ?

•ALEM Member sinn
•Volljähreg sinn

Muss een oft zu Lëtzebuerg sinn ?

Reegelméisseg (min. 1x/
Mount)

Conditioun ?

ALEM Member sinn

Et muss ee keng Ekonomie-Sektioun gemaach
hunn fir kënnen Tresorier ze ginn. Et passt een op
Depensen op, deelt en Budget tëscht de verschidde Posten op a kuckt, dass keen dee Budget iwwerschrëtt. Et muss een och de Team Memberen
hir Suen zeréck iwwerweisen déi sinn z.B. fir Material ausginn hunn, mee dat hëlt vläicht maximal
5 Minutten.
Et dierf een keng Angscht hunn Nee ze soe wann
ee gesäit dass et knapp bei Kasse gëtt. Mee wann
een dat ganzt gutt am Aa behält, dann ass et ganz
seelen dass et bis dohi kënnt.
Et muss ee kënne mam Programm Excel eens gi fir
kennen en Budget opzestellen.

De Secretairesposte bei der ALEM ass bei wäitem mat manner Opwand verbonnen ewéi dat an
aneren Associatiounen de Fall ass. De Schlëssel
zu enger gudder Amtsperiod ass seng Aarbecht
reegelméisseg ze maachen. Dat flottsten un dësem
Posten ass d‘Aarbecht mat eise Memberen.
D‘Haaptaufgab vum ALEM Sekretär ass et,
d‘Membersfiche à jour ze halen, Memberskaarten
ze verschécken, op Mailen ze äntweren a Mailen
un eis Membere lasszeschécken ewéi och sech
em d‘Post vun der ALEM ze këmmeren. Wann een
sech 2-3x d‘Woch (net emol) eng Stonn hisetzt
klappt dat. Dat wichtegt ass, d‘Aarbecht net stauen
ze loossen.
De Sekretär huet och nach d‘Méiglechkeet sech
dierfen a solle bei anere Saachen ze bedeelegen,
wéi Diskussiounen em aktuell gesondheetspolitesch Themen oder Froen iwwert d’medezinesch
Ausbildung. Och dierf en gären un den internationale Meetinge vun der IFMSA deelhuelen.
Natierlech ginn et Zäiten, wou méi Aarbecht ufält,
déi dann och muss an der Periode gemaach ginn,
ma de groussen Deel vum Joer ass ee flexibel.
Wann ee reegelméisseg déi Aufgabe mëscht déi
grad ustinn, da kann ee mat net allze vill Zäitopwand vill bewierken.
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// ALEM Team 2020 ?//

\\ ALEM Team 2020 ?\\

National Exchange Officer
(NEO)

Eventmanager
Aarbechtsopwand

Mettel

Aarbechtsopwand Mettel

Haaptaufgaben

Events plangen a logistesch organiséieren

Haaptaufgaben

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

Reegelméisseg
d‘Events

Conditioun ?

•ALEM Member sinn

fir

D‘Aufgab vum Eventmanager ass et, wéi de
Numm et verréit, Events ze organiséieren. Hei gelt
et bestoend ALEM Events weider ze féiere, mee
sech awer och néi Events afalen ze loossen. Et muss
een all Event vu fir bis hanne plangen, vun der Sich
no engem perfekten Datum fir all Student, iwwert
Locatioun an Deko bis hin zum Iessen a Gedrénks.
Dann muss natierlech och vill Reklamm fir d’Events
gemaach ginn, dëst zesumme mam VPERC.
Och en Delegatiounstalent hunn ass wichteg well
ouni Hëllef vum Recht vum Comité an de Membres Assistants kritt ee ganz sécher keen Event ob
d’Been. Als Eventmanager huet ee kuerz virun den
Eventer am Fong déi meeschten Aarbecht.
Dat gréissten Event vum Joer ass de Studentebal.
Dofir wär et och vu Virdeel wann den Eventmanager vun Enn Juni bis Mëtt Juli ëfters am Land si kéint.
Mee souguer dee Stress kann een sech spueren
wann ee bis geleiert huet, dass et ni ze fréi ass fir
mam organiséieren unzefänken.
Et ass wierklech en immens flotte Posten, definitiv
net langweileg! Grad hei huet een d’Chance immens vill Iddien déi een huet ze verwierklechen an
flott Events ze organiséieren.
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National Officer on Medical
Education (NOME)

National Officer on Public
Health (NPO)

Aarbechtsopwand

Mettel

Aarbechtsopwand

Mettel

Haaptaufgaben

Studieninfoen koordinéieren

Haaptaufgaben

Petziklinike koordinéieren

Muss een oft zu Nee
Lëtzebuerg sinn ?

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

cf Text ennendrënner

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

cf Text ennendrënner

Conditioun ?

Conditioun ?

ALEM Member sinn

Conditioun ?

ALEM Member sinn

Exchanges koordinéieren

•ALEM Member sinn

De NEO (National Exchange Officer) ass e Posten deen 2020 néi geschafft gëtt an ënnert dem
“Vice President for International Affairs“ agéiert.

De Poste vum NOME, dem „National Officer on
Medical Education“, besteet aus zwee Voleten,
dem Nationalen an dem Internationalen.

Seng Aufgab ass an enger éischter Phase vum Joer
den Opbau vum IFMSA SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) mat opzebauen.

•Um Nationalen Niveau besteet de Poste
vum NOME doran déi divers Studieninfoen am
Laf vum Joer an d‘Studentefoire ze koordinéieren. Et gëllt seng MC‘en ze koordinéieren, ze
kucken dass d‘E-mailen am Studieninfoberäich
beäntwert ginn an d‘Informatiounen op alem.
lu aktuell sinn. Alles an allem ass et virun allem
eng Aufgab wou ee koordinéiere muss.

Wann dëse Projet bis ofgeschloss ass, ass et seng
Aufgab fir dëse Standing Comittee ze leeden. Dëst
heescht de Kontakt mat eise Partner vun dësem Projet zu Lëtzebuerg ze fleegen, sech em d‘Verlängerung vun eise Kontrakter fir Stageplazen am Ausland ze këmmeren an och néier ze verhandelen.
Seng Aufgab ass et ebenfalls fir sech em eis Outgoings ze këmmeren, also déi ALEM Memberen,
déi an d‘Ausland an de SCOPE Exchange ginn an
esou hinne bei den administrative Prozeduren ze
hëllefen
Hien ass genausou och fir eis Incomings zoustänneg, also déi Auslänner déi fir hire Stage op Lëtzebuerg kommen a fir hinne bei Froen zur Verfügung
ze stoen.
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•Um Internationalen Niveau stinn engem
extrem vill Méiglechkeeten op, en fonction vun
der Zäit déi ee kann a well investéieren.
Zudeem ass et och um NOME gemeinsam mam
Eventmanager ze kucke fir d‘Aktivitéiten em d‘Education Nationale ze lancéieren ewéi den Training
Day oder weider Aktivitéiten an deem Beräich.
De NOME muss dës Events net organiséieren,
mee muss awer op mannst kucken, dass en Organisatiouns Comité gegrënnt gëtt, deen sech dorëms këmmert.

De Posten vum NPO (National Public Health
Officer) ass e wichtege Posten innerhalb vun der
ALEM, vue dass mir ëmmer méi Projeten an dem
Beräich organiséieren.
Et geet hei drëms aktuell Themen, Events a News
vun der ëffentlecher Gesondheet zu Lëtzebuerg,
an Europa an an der Welt un eis Memberen ze
bréngen.
Zudeem ass et vun Virdeel, wann een un internationale Meetings deel huelen kann, an do mat
aneren National Public Health Officer Projeten/
Iddien ausschaffe kann.
Wärend den Awareness Days soll den NPO Posts
an Infomails zu de jeeweilegen Themen ausschaffen, verëffentlechen an eventuell Aktiounen plangen.
E weideren Aspekt ass eng Ekipp ze organiséieren
déi fir d‘ALEM u Gesondheetsleef wei zum Beispill
de Relais pour la vie oder Broschtkribslaf deelhëlt.
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// ALEM Team 2020 ?//

\\ ALEM Team 2020 ?\\

National Officer on Sexual and
Reproductive Health & Rights
including HIV/AIDS (NORA)
Aarbechtsopwand

Geréng-Mëttel

Haaptaufgaben

Alles ronderëm d‘sexuell
Opklärung a Präventioun

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

cf Text ennendrënner

Conditioun ?

ALEM Member sinn

Dem NORA (National Officer on Sexual and Reproductive Health & Rights including HIV/AIDS)
seng Aufgab ass et, Aktivitéiten ëm d‘Sexualgesondheet ze organiséieren, Broschüren ze gestalten an sech mat de verschidden Acteuren am
Lëtzebuerger Gesondheetssecteur auszetauschen
an zesummen ze schaffen.
Reegelméisseg gëtt op der „Journée mondiale du
médecin de famille“ den 19. Mee en Informatiounsstand gehalen, wou iwwert sexuell Krankheeten a Kontrazeptioun opgekläert gëtt.
Des weideren ass et seng Aufgab d‘Liaison mam
CESAS, dem „Centre nationale de reférence pour
la promotion de la santé affective et sexuelle“ ze
maache mat dem d‘ALEM säit 2019 kollaboréiert.
Es ass och ugeduecht déi Partnerschaft weider
auszebauen.

Membres Assistants
MA SCOPH (Public Health)
Aarbechtsopwand

Mëttel

Aarbechtsopwand

Geréng

Haaptaufgaben

SCOPH Projeten betréien

Haaptaufgaben

Informéieren iwert säi Land

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

cf Text ennendrënner

Muss een oft zu Lëtzebuerg sinn ?

Jein

Conditioun ?

•ALEM Member sinn

Conditioun ?

ALEM Member sinn

Wévill Posten ?

Et ginn 2 MA SCOPH gesicht

D‘ALEM envisagéiert sech am Terme 2020 méi aktiv am Beräich vun der Santé Publique anzebréngen an dowéinst ginn och méi Léit an dësem Team
gebraucht.
D‘Roll vum MA NPO Assistant ass et dei riets Hand
vum NPO ze sinn. Hien ass ëmmer Up to date
wat am SCOPH Beräich lass ass a ka fir den NPO
asprange wann dësen net disponibel ass, souwuel
physesch zu Lëtzebuerg ewéi och a Comitésversammlungen.
Sou huet een op dësem Posten d‘Méiglechkeet un
alle SCOPH Projete matzeschaffen, mee awer och
eege Projeten ze verwierkleche wann een Zäit a
Loscht huet.

MA SCORA (Sexual Education)
Aarbechtsopwand

Geréng

Haaptaufgaben

Riets Hand vum NORA

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

Nee

Conditioun ?

ALEM Member sinn

D‘Aufgab vum MA SCORA ass et déi riets Hand
vum SCORA Responsabelen ze sinn. Et gelt ëmmer up to date ze sinn, wat déi eenzel Projeten a
Publikatiounen uginn, fir hie kenne souwuel physesch zu Lëtzebuerg ewéi och bei Comitésversammlungen ze vertrieden.
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Membre Consultant SCOME

•Am jeweilgen Land
studéeieren

Gemeinsam Definitioun fir folgend Posten:
- MC Autriche
- MC Allemagne
- MC Belgique
- MC France
- MC Luxembourg
- MC 3e Cycle
D‘Aufgab vun engem MC ass et alleguer
d‘Froe ronderëm säi Studiëland ze beäntwerten.
Dëst ëmfaasst souwuel de Curriculum an den eenzele Länner ewéi och d‘Zouloosungscritèren.
Konkret heescht dat dofir suergen dass säi jeeweilegen Deel op der Website aktuell ass, Mailen ze
beäntwerten déi era kommen a mat op d‘Studieninfoen an d‘Studentefoire ze goen.
Et ass e Posten deen iwwert d‘Joer gesi relativ
wéineg Arabescht mat sech bréngt, mam gréissten Deel vun der Aarbecht déi sech am Fréijoer
zentréiert wou déi mécht Studieninfoe stattfannen
a vill Lycéesschüler sech d‘Fro stelle wéi et no der
Première soll weidergoen.
Bedingung ass dass een am Land studéiert wou
een och Membre Consultant ass. Eng Ausnam ass
hei den MC 3e Cycle.
Seng Aufgab ass et bei Froen ze hëllefen déi den
Zougang zur Facharztausbildung (Internat) an
de verschiddene Länner betreffe mat Schwéierpunkt Facharztausbildung zu Lëtzebuerg. Hei ass
et egal wou ee studéiert.
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// ALEM Team 2020 ?//

\\ ALEM Team 2020 ?\\

MA International Team

Social Media Manager

Aarbechtsopwand

Geréng-Mëttel

Aarbechtsopwand

Mëttel

Haaptaufgaben

VPI & NEO assistéieren

Haaptaufgaben

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

Nee

Koordinatioun vun der
ALEM Online Präsenz

Conditioun ?

ALEM Member sinn

Wévill Posten ?

Et ginn 2 MA International
Team gesicht !

D’Aufgabe vum MA International Team dréinen
sech drëm de Vice President for International Affairs (VPI) an dem National Exchange Officer
(NEO) ze hëllefen. Zudeem kann et virkommen,
dass ee fir den VPI oder NEO anzesprange muss,
wann dës keng Zäit hunn oder am Examensstress
sinn, vue dass déi international Deadlinë penibel
agehale gi mussen.
D‘Roll ass als déi riets Hand vum VPI an NEO ze
sinn, den Iwwerbléck iwwert d‘IFMASA Aktivitéiten
ze hunn, Deadlinen anzehalen, etc. . Et gi vill verschidde Méiglechkeeten.
Et ass och wënschenswäert, op dësem Poste mat
op d‘Meetings ze fueren, dëst souwuel fir d‘Léit
hannert den E-mails kennen ze léieren, ewéi och
fir Formatiounen ze maachen an esou besser ze
verstoe wat d‘IFMSA ass a wat fir Méiglechkeete
sinn eis als ALEM bitt.

Webmaster
Aarbechtsopwand

Mëttel

Haaptaufgaben

Verwaltung Website, Emails,
Archiv, MS Teams

Muss een oft zu Lëtzebuerg sinn ?

Nee

Conditioun ?

ALEM Member sinn

De Poste vum Webmaster ass an éischter Linn de
Maintien vun eiser Website www.alem.lu. Eng
weider wichteg Roll ass allerdéngs och d‘Verwalte vum Office 365 iwwert deen eis E-Maile lafen
a vum Microsoft Teams, eiser interne Kommunikatiounsplattform.
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Muss een oft zu Lëtzebuerg sinn ?

Nee

Conditioun ?

ALEM Member sinn

Sozial Medien ewéi Instagram, Facebook a co
ginn net nëmmen ëmmer méi wichteg fir eisen
eegenen Alldag, mee och fir d’Aarbecht vun der
ALEM. Fir eis Aktivitéiten ze promoten, awer och
fir néi Memberen ze gewannen souwéi och fir eis
politesch Aarbecht, ass et extrem wichteg eng Persoun ze hunn déi eis Onlinepresenz koordinéiert
an dofir suergt, dass eis Follower iwwert eis Aktivitéiten informéiert ginn.
D’Aufgab vun dësem Posten ass et net fir all Post ze
schreiwen, mee fir eng Strategie an en Zäitplang
auszeschaffe wéi d’ALEM no bausse kommunizéiert. Dëst beinhaltet Instagram, Facebook an eis
Website. Wat interessant ass un dësem Posten, ass
dass een esou d’Méiglechkeet huet mat alle Beräicher vun der ALEM zesummenzeschaffen, op et
elo em international Meetingen oder em Education médicale geet.

MA Relations Externes
Aarbechtsopwand

Mëttel

Haaptaufgaben

Ennerstezen vum VPERC

Muss een oft zu Lëtzebuerg sinn ?

Nee

Conditioun ?

ALEM Member sinn

Den MA Relations externes assistéiert dem VicePresent for External Affairs, dem VPERC bei all
sengen Aufgaben bezüglech der Ëffentlechkeetsaarbecht.
Dëst beinhaltet zum engen déi lëtzebuergesch
Press a punkto Gesondheetspolitik ze suivéieren,
mee awer och un der Ausschaffung vu Communiquéë ze hëllefen an un Entrevuen mat Partner vun
der ALEM deelzehuelen.
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MA Sponsoring

MA Publications
Aarbechtsopwand

Mëttel

Haaptaufgaben

Newsletter schreiwen, Bistouri editéieren Broschüre
verbesseren

Aarbechtsopwand

Gereng

Haaptaufgaben

Sponsore betreien an
neier gewannen

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

Nee

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

cf Text ennendrënner

Conditioun ?

ALEM Member sinn

Conditioun ?

ALEM Member sinn

Sponsoring ass fir d‘ALEM een essentielle Punkt
fir ze iwwerliewen. Vue dass mir keng Membersbeiträg froen an och all eis Aktivitéite gratis fir eis
Memberen organiséieren, si mir op all Sponsor
ugewisen.
De Poste vum MC Sponsoring huet als Aufgab de
Kontakt mat eisen aktuelle Sponsoren ze halen a
Verträg ze verlängeren. Op der anere Säit ass et
awer och fir eis wichteg nei Sponsoren ze kréien,
vue dass ëmmer méi Aktivitéiten och ëmmer méi
grouss Ausgabe bedeiten an och dat internationalt Engagement extrem vill Sue konsuméiert.
Wanns de dech fir dëse Posten interesséiers an
awer nach net souvill Erfarung oder guer keng
Erfarung an dem Beräich hues, dann ass dat net
schlëmm !
Zum engem hues de d‘Méiglechkeet op d‘Erfahrung vun dengem Virgänger zeréck ze gräifen an
zum aneren hues de och d‘Méiglechkeet Formatiounen ze maache souwuel national mee virun allem och international iwwert d‘IFMSA.
D‘ALEM ass och op fir Partenairë mat Entreprisen,
och wann hei natierlech gewëss ethesch Reegele befollegt musse ginn, an d‘Pharmaindustrie Tabu
ass.
Dëse Posten ass also vun essentieller Bedeitung fir
d‘ALEM a bitt och eng ganz Rei Méiglechkeete fir
Sponsoren ze fannen.
(Et besteet och d‘Méiglechkeet dëse Poste mat
deem vum Tresorier ze kombinéiere falls gewënscht)

D’Aufgab vum MA Publikatioun ass et reegelméisseg den Newsletter ze schreiwen (deen 10-12
mol am Joer erschéngt) a Chefredakter vum Bistouri (den 2 mol am Joer erschéngt) ze sinn. Dëst
heescht awer net, dass du mat dëser Aufgab eleng
do stees. Et kann een och emol d’Schreiwe vun enger Ausgab un aner ALEM-Team Memberen déléguéieren. Wat de Bistouri ugeet geet et och méi
dorops eraus ze editéieren, sech ze iwwerleeë
wat fir eng Artikelen dra stoe komme sollen an déi
verantwortlech Persounen zum schreiwe vun engem flotten, publizéierbaren Artikel ze motivéieren.
Och bei anere Publikatiounen huet de MA seng
Fangeren am Spill: Hie këmmert sech drëms, dass
de Layout gemaach gëtt, dass d‘Texter an déi fäerdeg Broschüren iwwerlies ginn a këmmert sech,
wann néideg em den Drock a freet bei der ACEL
d‘Subside fir d‘Broschüren un.
Wat muss een dann elo matbréngen: op jiddefall
sollt een up to date bleiwe wat aktuell bei der
ALEM esou leeft, fir eis Memberen dann doriwwer
am Newsletter informéieren ze kënnen. Och sollt
een hei an do no flotten Artikelen a Konferenze
ronndrem d’Thema Gesondheet a Medezin kucken. De „Spellchecker“ wäert däi beschte Kolleg
ginn, an och wanns du um Ufank net esou richteg
mam Lëtzebuergeschen eens gëss, wäerts du dat
relativ schnell verënnerlechen. Notioune vu Word
an Editeursprogramme sinn natierlech och gär gesinn, genausou ewéi de Spaass um Schreiwen.
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Coopté

Wat ass dann elo mam Zäitopwand?
Wat s du besser informéiert bass, wat et méi
schnell geet! Et huet een net ëmmer de gläichen
Zäitopwand iwwert d’Joer verdeelt. Fir den Newsletter setzt ee pro Mount ronn eng 5 Stonnen do
fir dësen ze redigéieren an dono och ze verbesseren. Fir de Bistouri setzt een 2 mol d’Joer (wärend e
puer Wochen) ëmmer erëm e puer Stonnen an der
Woch do fir d’Artikelen ze geréieren an de Bistouri
zesummenzestellen.
Ma zu dem wichtegsten Deel: dat flottsten ass
et, selwer informéiert ze bleiwen a virun allem eis
Memberen un der Aarbecht vun der ALEM deelhuelen ze loossen an se och iwwert Opportunitéiten (Konferenzen, Jobofferen, …) ze informéieren.
D’Aarbecht kann een sech bis zur Deadline zimlech flexibel andeelen (Publikatioun Bistouri Mëtt
Juni a Mëtt Dezember, Publikatioun Newsletter um
Enn oder Ufank vun all Mount) an et mëscht einfach Spaass ze schreiwen an an engems säi Lëtzebuergesch ze verbesseren.

Membre Consultant Veterniär
Aarbechtsopwand
Haaptaufgaben

Geréng
D’Léit iwwert de Studium
an d’Umeldung dofir opzeklären.

Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?

Nee

Conditioun ?

ALEM Member sinn
Véidokterstudent sinn

D’Aufgabe vum Coopté Veterinär leien haaptsächlech doran, d’Studenten iwwert de Studium, den
Opnahmprozess an déi verschidden Unien opzeklären.
Des fënnt haaptsächlech iwwer Email, Foire de
l’étudiant oder Studieninformatiounen a Lycéeë
statt.

Interesséiert ?
Du hues däin Dramposte fonnt ? Oder hues de
nach Froen ?
Du kanns eis all Fro zu den eenzele Posten oder zur
ALEM allgemeng stellen déi de wëlls. Schreif eis
eng E-mail of contact@alem.lu oder op Facebook.
Méi Informatiounen zu all eise Projeten an Aktivitéite fënns de op: www.alem.lu

Wéi mellen ech mech ?
Wanns de fir ee Posten kandidéiere wells, da muss
de just ganz onkomplizéiert eisen Onlineformulaire
ausfellen !
D’Deadline fir sech ze mellen ass Meindes owes
den 23. Dezember 2019 um Metternuecht.

Link fir den Online Formulaire:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=glPzx0jfNUCNxeKqAUXdMnlfG5ZaqABFjoI0Z6YPR0pUQTZaRURDNEgzQ1FNNjlOUU0yT0VORUk3QiQlQCN0PWcu

Membre Consultant Pharmakologie
Aarbechtsopwand
Haaptaufgaben
Muss een oft zu
Lëtzebuerg sinn ?
Conditioun ?

Geréng
D’Léit iwwert de Studium
an d’Umeldung dofir opzeklären.

Nee
ALEM Member sinn
Pharmaziestudent sinn

D’Aufgabe vum Coopté Pharmakologie leien
haaptsächlech doran, d’Studenten iwwert de Studium, den Opnahmprozess an déi verschidden
Unien opzeklären.
Des fënnt haaptsächlech iwwer Email, Foire de
l’étudiant oder Studieninformatiounen a Lycéeë
statt.
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