Petr Čechura, Techmatic recycling services, Irsko
Mou zemí pro absolvování stáže se stalo Irsko, konkrétně hlavní město Dublin. Byl jsem zde na tři týdny, od 26.
srpna do 14. září 2019.
To vše díky mé škole jménem Střední průmyslová škola elektrotechnická a programu Erasmus+.
Pracoval jsem ve firmě Techmatic recycling services, která se zabývá recyklací staré elektroniky, případně
využíváním starých komponentů k opravě nových zařízení. Pracovní kolektiv tvořilo vedení zběhlé ve svém
oboru a dva další studenti – jeden z Česka, druhý z Francie.
Mou pracovní náplní bylo seznámení se se zabezpečovacím zařízením Techmaster a následnou prezentací
vedení firmy. Jednalo se převážně
o čtení technické dokumentace a
poznávání nových softwarů.
V práci jsem si prohloubil
poznatky o internetovém připojení
a naučil se, jak kontrolovat stav
Hard disku počítače. Atmosféra na
pracovišti byla příjemná.
V anglickém jazyce jsem se zlepšil
především z hlediska odborné
terminologie, dále jsem se se
naučil reagovat na rychle kladené
otázky. Rovněž jsem si díky stáži
rozšířil slovní zásobu v mnoha ohledech souvisejících s elektřinou.
Ubytován jsem byl společně s dalším studentem na jihu Dublinu. Paní domácí byla příjemná, jídlo bylo poměrně
pestré a porce opravdu nebyly malé.
Ve volném čase (tedy hlavně o víkendech) jsme podnikali výlety do města, prohlídli si památky, muzea a
ochutnali místní speciality. Jeden víkend jsme dokonce vyrazili na Moherské útesy.
Na začátku stáže nám byl poskytnut nemalý grant, který pokryl veškeré náklady za ubytování, stravu a MHD.
Abych na stáž mohl vyjet, chodil jsem na přípravné kurzy angličtiny, kde jsem se zdokonalil ve věcech, které
jsem na stáži potřeboval (ptaní se na cestu, představení sama sebe, znalost Dublinu)
Svou stáž hodnotím velmi pozitivně, umožnila mi nahlédnout do života v Irsku, jak se zde pracuje, jak se tu lidé
baví a jakou mají mentalitu. Blahodárný vliv měla stáž na moji angličtinu, jelikož v práci jsem některé dny
musel dlouho diskutovat se šéfem o svém pracovním úkolu.
Můj největší úspěch byla prezentace, kterou jsem na konci stáže vypracoval o výrobku Techmaster. Vedení bylo
velice nadšeno a sdělilo mi, že pokud bych chtěl referenci, až se budu ucházet o práci, stačí zavolat.

