Eliška Kuncířová, George Hotel Limerick, Irsko
Na stáži jsem byla ve městě Limerick v Irsku. Pobyt zde trval jeden měsíc a díky Waldorfské základní a střední
škole v Semilech a programu Erasmus+ jsem se této stáže mohla účastnit.
Pracovala jsem ve Vincenzo Grill & Restaurant at The George Hotel Limerick. Náplň mojí práce byla převážně
příprava restaurace na provoz. Když ale bylo potřeba, dělala objednávky či roznášela jídla nebo nápoje ke
stolům. Po skončení snídaně jsem nachystala stoly k obědu, vydezinfikovala židle a zametla podlahu. Ještě před
obědovou pauzou jsem vydezinfikovala všechna potřebná místa dle seznamu, nanosila nádobí od myčky či
leštila příbory nebo skleničky. Po obědové pauze jsem zase roznášela jídla a starala se o úklid a prostírání stolů.
Takto většinu vypadal každý den v práci.
Pracovní kolektiv byl velmi příjemný a díky konverzacím se zaměstnanci se mi určitě zlepšila jak angličtina, tak
schopnost komunikace. Dále jsem se naučila být více samostatná a díky učení se názvů jídel se mi zdokonalila
slovní zásoba. Roznášení jídla a nápojů pro mě nové nebylo, zato objednávání a zadávání objednávky do
elektronické pokladny ano.
Ubytovaná jsem byla ještě se dvěma spolužačkami u velice milé rodiny se třemi dětmi. Dělali nám jak snídaně,
tak večeře, které byly velmi dobré a chutné. Obědy jsem dostávala v práci, kde také velmi dobře vařili.
Během volného času jsme se třídou jezdili na různé výlety po Irsku, či jsme procházeli město a objevovali nová
místa a parky.
Z grantu jsem měla hrazeno jak ubytování, tak letenky a jídlo.
Na stáž jsem se připravovala chozením na přípravné kurzy, kde jsme si například cvičili co dělat na letišti nebo
jak se zachovat u doktora.
Jsem moc ráda, že jsem mohla stáž absolvovat. Poznala jsem jinou zemi s jinou kulturou, nové lidi, místa a
zkusila jsem si jaké to je být na delší dobu v jiné zemi.

