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Tento rok jsem pracoval ve Španělsku, konkrétně ve městě jménem Malaga. Celkově jsem zde strávil 4 týdny. 

K této stáži jsem se dostal prostřednictvím naší střední školy (VOŠ a SPŠE Plzeň) a Erasmus+. 

Pracoval jsem zde ve firmě, která se jmenuje Vasco Informatica S.L. Tato firma se specializuje na prodej 

kancelářských potřeb, servis a prodej výpočetní techniky. V práci jsem pracoval s dalšími dvěma kolegy. Jeden 

byl Pablo, který se zabýval nákupem nových komponent a administrativní prací. Druhý kolega byl Daniil, 

původem Belgičan, který měl na starosti servis. Ve firmě pracovala ještě spousta dalších zaměstnanců, ale ty 

jsem bohužel neměl šanci poznat. 

V práci jsem pracoval v oddělení servisu, proto mojí hlavní 

náplní práce byla výměna vadných komponent u počítačů, 

notebooků a tiskáren. Každopádně jsem pracoval i na jiných 

úkolech, např: instalace operačního systému na PC, 

instalace antivirových programů na firemní počítače a jejich 

následná aktivace, práce s Microsoft office, evidence nově 

příchozího zboží do firmy, ... Díky této práci jsem se 

dozvěděl spoustu zajímavých věcí a zároveň jsem si mohl 

své vědomosti ze studia na střední škole rovnou vyzkoušet 

v praxi. Věřím, že z těchto zkušeností určitě budu čerpat i 

v budoucnu. 

V práci byl velice přátelský kolektiv. Když jsem si s něčím 

nevěděl rady, nebo když něco nefungovalo, nebyl problém 

přijít za mým nadřízeným a ten mi vždy mile rád pomohl. 

Problémem byl způsob komunikace na pracovišti, jelikož 

většina Španělů neumí moc dobře anglicky, a proto jsem se 

dost často musel obrátit na Google translator. 

Ubytován jsem byl v hostelu v centru města, který se 

jmenoval Barbatuke Art Hostel. Myslím si, že tento hostel 

dobře slouží pro účely stáží a najdete zde vše, co potřebujete. Pracovnice hostelu byly vždy velice přátelské a 

ochotné. Jídlo zde bylo také velice dobré. Vždy jsme měli hlavní chod a k tomu jsme si mohli volně vzít tolik 

zeleniny, kolik jsme snědli. 

Ve volném čase jsem trávil hodně času u moře a chozením po místních horách. První víkend jsme byli na výletě 

v Caminito del Rey. Na druhém výletě jsme byli v městečku Nerja, kde je možnost kajakování podél místního 

pobřeží. 

Z grantu jsem měl hrazeno vše hrazeno (MHD, ubytování vč. 

stravování, letenky, kapesné). 

Před samotným odletem na stáž jsem docházel na přípravné kurzy, 

kde jsem se dozvěděl více informací o místě, kam letím. Dále jsem 

se zde dozvěděl hodně informací o místní kuchyni a kultuře. 

Stáž bych v obecné rovině zhodnotil jako za vydařenou. Vše 

proběhlo tak jak mělo bez větších komplikací. 

Za největší úspěch považuji to, že jsem se dost osamostatnil a jsem 

nyní schopný věci řešit bez cizí dopomoci. 

Tuto stáž bych doporučil každému, kdo chce poznat nové lidi, 

kulturu a chce nasbírat pracovní zkušenosti.   


