Petr Šindelář, MACRO Evolution Services, Irsko
Naše škola (VOŠ a SPŠE Plzeň) se zúčastnila evropského vzdělávacího programu Erasmus+ a díky tomu
jsem dostal příležitost vycestovat do zahraničí na tři týdny, kde jsem se mohl
vzdělávat jak po stránce jazykové, tak i po praktické stránce. Měl jsem na výběr
celkem ze dvou destinací, k dispozici byla Anglie nebo Irsko. Pro mě byla volba
jasná, vybral jsem si Irsko, konkrétně hlavní město Dublin, jelikož jsem zde ještě
nikdy nebyl a chtěl jsem poznat zase něco nového.
Pracoval jsem v MACRO Evolution Services, což je firma se zaměřením na
servis a údržbu kancelářské techniky a mobilních zařízení. V této organizaci jsem si
prošel mnohými pozicemi a vyzkoušel jsem si zde postupně snad všechny možné
úkony, které se zde provádí.
Ze začátku jsem byl uveden do pracovního procesu v oddělení zaměřeném
na notebooky a elektronické kasy pro obchody, kde jsem si vyzkoušel opravu těchto
zařízení. Později jsem postupně měnil pozice a vyzkoušel si také opravy mobilních telefonů a tabletů. Velká část
mé práce ovšem spočívala v kontrole vnějšího poškození mobilů a tabletů a také v kontrole funkčnosti těchto
zařízení.
Jelikož jsem si takhle postupem času prošel snad celou firmou a poznával
mnoho nových lidí, můžu říct, že všichni lidé, se kterými jsem v rámci pracoviště
přišel do styku byli velmi vstřícní a milí. Pokaždé mi výborně vysvětlili, co a jak dělat
a kdykoliv jsem něčemu nerozuměl, nebo jsem potřeboval s něčím pomoci, vždy byli
velmi ochotní.
Co se týče toho, co mi tato práce dala, určitě jsem získal nějaké nové
znalosti z oboru IT, i když to není zrovna můj hlavní obor bylo docela zajímavé si
v tomto trochu prohloubit rozhled a poznat něco nového. Spíše, než v praktických
znalostech si myslím, že tato stáž mi toho přinesla hodně z jazykové stránky. Řekl
bych, že jsem se zlepšil hlavně v porozumění a zrychlil jsem své vyjadřování, navíc
jsem se naučil nějaká nová odborná slova.
Ubytovaný jsem byl v rodině, která bydlí na okraji Dublinu. Na ubytování si celkově nemohu stěžovat,
rodina byla velmi přívětivá, kdykoliv jsme potřebovali pomoci, tak nám byli její členové nápomocni. Jídlo, co nám
bylo vařeno bylo výborné, jediné, na co bylo třeba si zvyknout, že v Irsku mají jako hlavní chod dne večeři, tudíž
k obědu jsme mívali většinou nějaké tousty atp.
Jelikož jsme pracovali každý den až od devíti ráno, tak jsme neměli po práci
příliš volného času, to se nám ale vždy vynahradilo o víkendech, kdy jsme měli celé
dny volno. V době našeho osobního volna jsme objevovali krásy městského centra
v Dublinu, jezdili jsme obhlížet místní obchody, zkoušeli jsme místní kuchyni. O
víkendech jsme se byli podívat na Moherských útesech a také v ZOO.
Výhodou toho, že Erasmus+ je jeden z evropských programů, je to, že
prakticky vše bylo hrazeno EU. Měli jsme hrazené ubytování, včetně snídaní a večeří
přes týden a o víkendech jsme měli plnou penzi. Dále byly pokryty všechny výdaje
na letenky a na jízdné v MHD. Díky tomu jsme ale museli vykázat také nějakou práci
před odletem. Každý měsíc jsme museli pracovat 8 hodin v oficiálním výukovém
programu Erasmu. Dále jsme chodili na přípravné kurzy ve škole, jednou týdně, kde
jsme se dozvídali užitečné věci, které by se nám mohli hodit zde v zahraničí.
Celkově se tato stáž vydařila podle mých očekávání. Jsem velice vděčný, že jsem byl toho součástí a
těším se na případnou další spolupráci s touto organizací.

