Nadpis – vaše jméno, název organizace (kde jste pracovali), země
Byla jsem v Irsku v Dublinu na 4 týdny.
Tuto praxi mi umožnila hlavně škola a program Erasmus+.
Práci jsem měla ve společnosti Specsavers, se specializuje na péči o oči a poskytuje optickou službu pro domácí
zákazníky. Je největším dodavatelem mobilní oční péče v Irsku. Většina zákazníků je starší generace v
pečovatelských domech nebo u nich doma. Velikost kanceláře je střední až malá. Byly jsme 5 stážistů a okolo 5
pracovníků.
Moje náplň práce byla přidávat nové kontakty do data báze, odstraňovala jsem lidi kteří už službu nepotřebují,
každé ráno jsem skenovala nové objednávky a zadávala je do počítače, přebalovala jsem brýle aby byly
připraveny k poslání zákazníkovi, vytvářela jsem dopisy s informacemi pro zákazníky.
V těchto 4 týdnech jsem si rozhodně zlepšila anglický jazyk. Pochopení a naučení se odborných pojmů, naučila
jsem se adaptovat, pracovat v nových systémech a jak funguje velká firma zevnitř.
Anglický jazyk jsem si rozhodně velice zlepšila. Zlepšila jsem si mluvenou angličtinu, její porozumění, slovní
zásobu, projev a myšlení v cizím jazyce.
Bydlela jsem v rodině, byla velice hodná, chápavá a ochotná. Měla jsem to štěstí, že jsem bydlela poblíž práce
(cca 3 minut pěšky do práce). Stravování pro mě bylo těžké, protože v rodině se převážně jí zmražené a nezdravá
jídla. Saláty se v rodině nejedli vůbec. Takže jsem si mimo obědů, které nám rodina nedělá, musela kupovat i
večeři.
Ve volném čase po práci jsem se procházela po Dublinu, obcházela obchody, ale převážně jsem procházela
parky. Nejhezčí parky byly St. Stephan‘s park a Phoenix park. O Víkendu jsem se sešla s ostatníma ze školy a šli
chodili jsme spolu do restaurací a po městě. Poslední víkend jsem jela se zájezdem od SWANu do Severního
Irska. Projeli jsme Belfastem, Titanic muzeum a Giants Causeway. Bylo to úžasné.
Z grantu jsem měla hrazeno vše. Měla jsem zařízené ubytováni, MHD, jídlo a letenky.
Před odjezdem jsem se musela připravit. Každou středu jsme měli kurz ve škole. Poté jsme museli splnit 10
hodin on-line kurzů kde jsem si procvičila porozumění anglického jazyka a naučila pár nových slovíček.
Stáž se mi všeobecně velice líbila, team Erasmu byl velice příjemný a ochotný, práce byla skvělá a Dublin byl
nádherný a místní lidé byli skvělý.

