Natálie Kaslová, No 1 Media Group, Irsko

Za svou cílovou destinaci jsem si vybrala Irsko, přesněji Cork. Jelo se na tři týdny, na přelomu srpna a září.
Za možnost zúčastnit se zahraniční stáže a poznat novou zemi mohu poděkovat
naší škole,
Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni,
ve spolupráci s programem Erasmus+.
Pracovala jsem ve firmě No 1 Media Group. Starají se o internetový módní
magazín zajímající se o trendy a oceňují irské restaurace, podniky, modely,
návrháře, osobnosti a další významné součásti podporující irský business. Mezi
stálé interní pracovníky patří editorka Mary Jane, která mě měla na starosti,
účetní a grafik. Firma sídlí na Little Islandu, což je nedaleko Corku.
Mou pracovní náplní bylo především vyhledávání kontaktů. Firma, kde jsem
pracovala, pořádala velkou akci, kde se měli oceňovat řady corkských
osobností a firem. Na ně jsem hledala kontaktní email nebo telefonní číslo.
Dále jsem firmě spravovala Instagram, tzn. likování a komentování příspěvků.
Za největší přínos stáže považuji zlepšení anglického jazyka. Zlepšila jsem si
plynulost jazyka a užití hovorových výrazů. S místním nářečím jsem problém
neměla.
Hostící rodina byla naprosto skvělá. Ochotná, pohotová, bezproblémová.
Bydlela jsem u staršího páru, kde jsem měla se spolužačkou malý pokojík.
Ke snídani byli klasické tousty s marmeládou a cereáliemi, k obědu jsme
dostávali svačinové balíčky, většinou sendviče, a doma se podávala teplá
večeře.
Ve volném čase jsme nejčastěji objevovali krásy přímořského městečka Cobh,
kde jsme byly ubytované, nebo jsme si rovnou po práci zajeli do Corku. Na výlet jsme během prvního víkendu
jeli na Spike Island, kde se nachází nepoužívaná věznice, a poté jsme jeli na Mohérské útesy. Druhý víkend jsme
jeli do Killarney, kde jsme si na kole projeli národní park.
Ubytování, stravování i letenky byli hrazeny z grantu Erasmus+.
Na stáž jsme měli pečlivou přípravu. Zúčastnili jsme se extra hodin
angličtiny, kde nás připravovali na různé situace, a poté jsme
pravidelně pracovali vzdělávacím webu.
Stáž hodnotím rozhodně pozitivně, nelituji, že jsem jela a kdybych
mohla, jela bych znova.

