Tereza Rusinová, Keelvar, Irsko
Stáž byla ve městě Cork a tato stáž trvala jeden měsíc. Na tuto stáž jsem se měla možnost dostat
díky naší škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a díky programu Erasmus+.
Firma, ve které jsem měla možnost pracovat, se jmenovala Keelvar. Tato firma se zabývá
vymýšlením co nejjednodušších způsobů nákupu přes internet. Tato firma také vymyslela software,
který nákup zjednodušuje. V této firmě jsem pracovala jako grafický designér. Konkrétně designér
webu firmy. Jako první jsem dostala úkol vymyslet obrázky k nadpisům článků na blogu jejich
webu. Tyto obrázky by měly vystihovat o čem článek je a také přitáhnout pozornost zákazníka.
Stejný úkol mi byl potom zadán ještě jednou ale u Novinek na jejich webu. Také mi bylo zadáno
vylepšit profilové obrázky na sociálních sítích Keelvar jako jsou Linkedin a Twitter. Praxe mi
přinesla poměrně hodně zkušeností.
Naučila jsem se pracovat v SW, který se jmenuje WordPress. Tento software slouží pro upravování
webů. Práce, kterou jsem dělala, se náplní nijak moc nelišila od toho, co dělám ve škole, avšak jsem
si měla možnost zkusit, jaké to je pracovat 8 hodin, jako každý dospělý. Naučila jsem se věci
dotahovat dokonce a nevzdávat to, když se mi nedaří. Myslím, že jsem se i naučila více se
soustředit na práci. Co se týče pobývání ve firmě, naučila jsem se komunikovat s cizími lidmi,
nebát se na něco zeptat, když něco nevím, nebo něčemu nerozumím. A také jsem se naučila více se
umět začlenit. Co se týče mé angličtiny, myslím, že jsem se naučila mluvit více plynule a taky jsem
se přestala stydět vůbec anglicky mluvit. Když jsem přijela, byla jsem překvapena, jak moc se
irština přízvukem liší od britské nebo americké angličtiny. Irové mají ve zvyku mluvit poměrně
hodně rychle, takže abych jim rozuměla, museli občas mluvit pomaleji.
Ubytována jsem byla s Evou Šikolovou u paní Betty Penney. Tato drobounká postarší paní bydlela
se svým asi 30tiletým synem v jednopatrovém domečku. Domeček byl hezký, měli jsme možnost s
Evou cvičit v menším „obývacím pokoji“ před vstupem do malé zahrádky, kterou paní Betty měla.
Náš pokoj byl sice malinký pro dvě osoby, ale nějak jsme se tam nakonec vešly. Jídlo u paní Betty
bylo dobré. Kromě teplé večeře (většinou nějaké těstoviny s omáčkou, houbami nebo masem) jsme
dostávaly každý den svačinou, která byla tak velká, jak jsme si řekly. Skládala se z toustů s nějakým
sýrem, šunkou, salátem, nebo marmeládou. A k tomu jsme vždy dostaly něco malého sladkého.
Samozřejmě tato jídla nebyla jediná. Kdykoliv jsme měli hlad, mohli jsme si vzít kdykoliv cokoliv,
samozřejmě i na snídani.
Myslím, že je hodně výletů, které můžete v Corku podniknout. Poměrně hodně vám cestu kamkoliv
ulehčí společnost Paddywagon. Tato společnost pořádá výlety s vlastními autobusy na různá místa.
S touto společností jsme se vydali například ke Cliffs of Moher a také jsme se podívali do Titanic
muzea a přímo k místu, kde se Titanic natáčel. Jelikož je Cork druhé největší město, centrum je
hodně aktivní, a tak jsme nějaký volný čas trávily také poznáváním města, nebo chozením do kina.
Jak už jsem naznačila předtím, z grantu jsem měla hrazené ubytování, stravování, MHD a naštěstí
také cestu z Dublinu a do Dublinu.
Před odletem do Irska jsme všichni měli možnost účastnit se přípravných seminářů, které vedla paní
Málková. Díky nim jsme se dozvěděli vše důležité, co se týče peněz, práce i co máme dělat
v případě, když se něco děje. Všeobecně nás tak připravila na cestu i pobyt. Dále jsme měli
přípravné kurzy s paní Beldovou, která se pokusila o zdokonalení naší angličtiny a o vyplnění
mezer, které v angličtině máme. A také nám řekla různé fráze, se kterýma se v Irsku můžeme setkat.
Myslím, že stáž se nemohla vydařit více, jelikož vím, jak je těžké najít práci pro některé z nás. Já
měla práci přesně v mém oboru a přesně takovou, jakou jsem chtěla. Nejenom že jsem se naučila
spoustu věcí v práci, ale i celkově při pobytu v Irsku Například se člověk naučí dobré adaptace jak
kvůli jídlu, tak i prostředí, jelikož, co si budeme říkat, Irové jsou skutečně trochu více nepořádní,
než my. Takže jsem ráda, že jsem na této stáži byla, jelikož si myslím, že mě posunula v mnoha
směrech, nejenom co se týče práce. A myslím, že nejsem jediná.
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