
 

 

Jan Koutecký, Hashtagtech Ltd, Irsko – Cork 

 

Moje stáž probíhala v Irsku, ve městě Cork a trvala 4 týdny. 

Možnost pracovat v zahraničí jsem získal díky programu Erasmus+ a také naší 

škole VOŠ a SPŠE Plzeň, za což jsem jim velmi vděčný. 

Pracoval jsem ve firmě Hashtagtech Ltd, která se zabývá prodejem součástek 

pro mobilní telefony, tablety a notebooky a jejich servisem. Pracovní kolektiv 

byl fantastický. Ve firmě se mnou pracovali lidé z různých zemí, jako např. z 

Itálie nebo Portugalska. S každým jsem si v práci rozuměl, velmi dobře 

komunikoval a hodně se nasmál.  

Moje práce obsahovala zejména administrativu firmy. Firmě jsem upravoval 

magazín a ceník produktů, které prodávají a ten jsem poté rozesílal zákazníkům. 

Také jsem firmě vytvořil privátní google drive, který sloužil pro soukromé 

soubory. Později jsem 

pracoval ve skladu, kde jsem třídil nové zboží a přijímal nové 

produkty. Také jsem kontroloval baterie do mobilních telefonů a čistil 

a aktualizoval notebooky nebo je vystavoval ve výloze. V práci jsem se 

naučil převážně lépe a rychleji pracovat v programu MS Word a Excel 

a také si zlepšil znalosti ohledně hardwaru a součástek. Mimo jiné jsem 

poznal, jak firma funguje a komunikuje. 

Atmosféra v práci byla velice příjemná. Moji kolegové měli skvělý 

smysl pro humor, takže jsem s nimi zažil spoustu legrace. Kdykoliv 

jsem potřeboval s něčím poradit nebo zopakovat větu, které jsem 

nerozuměl, vždy mi bylo vše znovu vysvětleno. 

Na stáži jsem zlepšil převážně porozumění, ale také výslovnost a plynulost anglického jazyka. 

S ubytováním a stravou jsem byl naprosto spokojený. Bydlel jsem s velmi milou a ochotnou paní, která se o mě skvěle 

starala. Každý den jsem měl připravenou výbornou večeři. Snídani s obědem jsem si vždy mohl udělat podle své chuti. 

Svůj volný čas jsem trávil převážně s kamarády v centru, kde jsme poznávali město a ochutnávali místní speciality. O 

víkendech jsme měli možnost navštěvovat zajímavá místa v Irsku. Navštívil jsem např. Moherské útesy, Ring of Kerry nebo 

město Cobh, které bylo poslední zastávkou Titanicu. Z těchto výletů si odnáším skvělé zážitky a krásné fotky. 

Z grantu jsme měli hrazené ubytování, stravování, kapesné i letenky. 

Před odletem do Irska jsme se připravovali docházením na kurzy, na kterých jsme si říkali veškeré informace ohledně pobytu, 

kultury a zajímavých míst, které navštívit. Také jsme se učili užitečné fráze a pracovali s programem, ve kterém jsme si 

procvičovali angličtinu. 

Stáž pro mě bude nezapomenutelným zážitkem a jedním z nejlepších měsíců v mém životě. Poznal jsem spoustu krásných 

míst, skvělých lidí a ochutnal nová jídla. Jsem velmi vděčný a rád, že jsem se stáže mohl zúčastnit. 

Mým určitě největším úspěchem bylo zlepšení anglického jazyka, kdy jsem velmi dobře porozuměl rodilým mluvčím a 

dokázal si s nimi povídat. Odnáším si spoustu krásných fotek a zážitků, na které budu rád vzpomínat.  


