Adam Svatoslav Rauš, Hibernian Hotel and Leisure Centre, Irsko
Vroce 2021 jsem se díky projektu Erasmus+ a naší škole: Waldorfská základní a
střední škola Semily, příspěvková organizace zúčastnil pracovní stáže v Irsku. Díky
tomu mi bylo umožněno strávit 4 krásné týdny v Irském městečku jménem Mallow,
kde jsem pracoval v účtárně zdejšího Hibernian Hotel and Leisure Centre. Tato
společnost podniká v hotelovém odvětví, tudíž ubytovává hosty a turisty a disponuje
též volnočasovým centrem, kde se nachází bazén, posilovna a sauna. Volnočasové
centrum pořádá různé akce pro veřejnost i pro hotelové hosty. Součástí hotelu je
samozřejmě restaurace, která nabízí výtečnou tradiční kuchyni a v neposlední řadě
zde můžeme najít tři puby (typické irské hospody).
Jelikož jsem pracoval v kanceláři, přicházel jsem do pracovního styku především s
hotelovými manažery, účetními a majiteli hotelu. Pracovní kolektiv byl velmi
vstřícný a všichni moji kolegové byli milí a připraveni mi kdykoliv poradit a
pomoci s mojí prací. Ta byla často velmi pestrá. Jedním z mých pracovních úkolů bylo zadávat faktury od
dodavatelů do účetního systému intact-accounts a následně je správně podle čísla zařadit do složek a připravit k
archivaci. Když už jsem u té archivace, jeden takový archiv se v hotelu opravdu nachází. Dvě místnosti plné
polic a složek bylo nutno zreorganizovat, jelikož starý systém zakládání již nebyl vhodný a přehledný. Dobrou
zkušeností bylo počítání hotovosti, kdy jsem se lépe seznámil s eurovou měnou a kdy bylo potřeba zkontrolovat,
zda je hotovost v pořádku. Aby toho nebylo málo, tak jsem dostal za úkol přepisování dokumentu, konkrétně
smlouvy do WORDu a tím si procvičit psanou angličtinu a rozšířit svou slovní zásobu.
Tato pracovní stáž mi velice pomohla zlepšit mé jazykové dovednosti v anglickém mluveném i psaném projevu.
Díky měsíci strávenému v anglicky mluvící zemi lépe rozumím v průběhu hovoru a nemám již takovou potřebu
překládat si řeč v mysli, sám také mluvím více automaticky a nepotřebuji nad mluvením tolik přemýšlet.
Z grantu Evropské unie jsme měli hrazeno ubytování, stravování, MHD i letenky do Irska.
Ubytování jsem měl zařízené u jedné irské rodiny, díky které jsem poznal, co je to pravá irská
pohostinnost. Grant nám dal též kapesné pro vlastní potřebu. Díky tomu jsme se podívali na
zajímavá místa Irska, jako jsou Moherské útesy, kde se natáčel Harry Potter a Princ dvojí
kreve, Národní park Killarney nebo The Ring of Kerry.
Před odletem na stáž jsme s celou třídou absolvovali přípravný kurz ve škole, kdy jsme se
seznamovali s irskou kulturou a připravovali se na výjezd. V neposlední řadě jsme
absolvovali online jazykovou podporu (OLS), díky čemuž jsme byli připraveni úspěšně
absolvovat pracovní stáž v Irsku.
Za svou práci jsem byl náležitě odměněn doporučujícím dopisem s kladnými referencemi a pozváním se opět
zase někdy do hotelu podívat. Jsem velmi rád, že jsem tuto možnost díky Erasmu+ a Evropské unii měl.

