Stáž v Portsmouthu díky Erasmus+
Proč jsem se rozhodl jet na stáž? Anglii považuji za velmi zajímavou zemi a možnost zkusit si v ní měsíc žít a
pracovat mi přišla jako lákavá zkušenost. Nejen že jsem si chtěl zkusit práci v Portsmouthu, ale také jsem si chtěl
rozšířit obzory jak v oboru, který studuji tak v jazyce. Nebyla to má první zkušenost s Anglii, ale byla to první
zkušenost po stránce pracovní, vždy když jsem jel do Anglie někdy předtím, tak jsem tam jel za účelem studia
anglického jazyka. Takže zkusit pracovat v této zemi byla výzva jak pro mé jazykové dovednosti, tak i pro mé
schopnosti pracovat v oboru, který studuji.
Moje zkušenost v IBD partnership? Mou hlavní pracovní náplni v IBD partnership bylo: práce s databází xport, práce s
Microsoft Excel, Microsoft Word, internet, Outlook, kancelářské vybavení (tiskárna, skartovačka, scanner), práce s
dokumenty, práce s šanony. Mojí práci tedy bylo převzít dokumenty ohledně stážistů, zadat je do systému, zkontrolovat
případně doplnit informace u potřebných stážistů, tyto informace uložit do systému, papírové dokumentace jsem poté
musel pečlivě zkontrolovat, že jsem nic nepomíchal, poté jsem je založil do šanonu, který jsem následně archivoval mezi
ostatní, již archivované dokumenty. A jakožto budoucímu podnikateli jsem si tedy mohl vyzkoušet, jak takováto práce
vypadá a ujistil jsem se, že bych byl schopný vést svou vlastní firmu, jednou v budoucnu.

Hostující rodina? Rodina, do které jsem byl přidělen, mě překvapila v několika ohledech. Přišel jsem do rodiny,
která byla vřelá, příjemná a byla ráda, že může být mou hostující rodinou. V této rodině již byli jiní stážisti, kteří se
stáže účastnili také díky Erasmus+. Byli mezi nimi, jak čeští studenti, tak i studenti z Itálie. Rodina měla nějaké
pravidla, např. dodržování nočního klidu, ohlásit se v případě, že nedorazím na večeři nebo třeba, že je zakázáno vodit
si domů návštěvy bez ohlášení, ale za žádné omezování se to nedalo považovat. Šlo jen o to, že v domácnosti bylo
více lidí a tímto se jen předcházelo chaosu a případným stížnostem na hluk návštěv do nočních hodin. Jiná pravidla
nebyla a mohl jsem svůj volný čas trávit dle svého uvážení. Kdybych měl možnost vrátit se zpět do Portsmouthu,
zajisté bych se do této rodiny vrátil, jelikož rodina byla opravdu přátelská a brala mě jako součást rodiny.

Mé zhodnocení? Stáž považuji za přínosnou hned v několika následujících bodech. Za prvé jsem se naučil
spolupracovat v týmu, kde je spolupráce hlavním důvodem, že vše může fungovat a být v pořádku. Za druhé jsem se
naučil orientovat se v interních dokumentech jak v papírové formě, tak v online formě. Za třetí jsem se naučil
vyhledávat informace jednoduše, rychle a poctivě. Za čtvrté jsem se naučil pracovat s kancelářskými přístroji, jako je
tiskárna, scanner nebo skartovačka. Za páté jsem se naučil svou práci zaznamenávat a kontrolovat, aby nemohlo dojít
k omylu nebo nesprávnému odvení práce. A za šesté jsem se naučil pomoci pozorování, že aby společnost mohla
fungovat musí každý jednotlivec v práci odvádět svou práci poctivě a pečlivě, aby každý, kdo potřebuje dané
informace použít poté co jsem je použil já, tak aby byly poctivě a spolehlivě tam kde mají být.

