SMP Products – Specialists Maintenance
Products Ltd.
Bičík Tadeáš, Irsko
Za svojí praxí jsem se vydal mimo naši zemi. Konkrétně do Irska, které mě jako země naprosto
ohromilo.
Prvně musím poděkovat naší škole Střední uměleckoprůmyslové škola sklářské v Železném Brodě a
organizaci Erasmus+, že umožnila tuto stáž, která trvala 3 pracovní týdny.
Po tuto dobu jsem pracoval ve firmě SMP Products – Specialists Maintenance Products, která se
zaměřuje na distribuci kachlových dlaždic a chemických prostředků určené na jejich údržbu. Já osobně
jsem pracoval na plnění, etiketování a šroubování lahví, které se touto firmou distribuují. Jako
spolupracovníky jsem měl své spolužáky, kteří společně semnou absolvovali stáž. Ve firmě je 15
stálých pracovních pozic. Ve skladu jsme pracovali konkrétně se skladníky, kteří se věnovali
příchozím objednávkám. Byli to velice sympatičtí a přátelští lidé. Ukázali mi, jak správně zacházet
s poloautomatickou plničkou. Také mě naučili nanášet a rozpoznávat druhy chemikálií a kachlových
desek.
Praxe byla velmi poučná i z hlediska práce s angličtinou, kterou jsem si díky stáži posunul na no
novou úroveň. Taktéž se zlepšila má schopnost řešit problémy v krizových situacích.
Tyto zkušenosti jsem po finanční stránce získal prakticky zadarmo. Byl mi poskytnut grant, ze kterého
se uhradila většina věcí potřebných pro pobyt jako například letenky, stravování, ubytování, lístky na
autobus a na suvenýry. Taktéž mi z grantu byly zaplaceny výlety, které jsme jako skupina absolvovali
např: Slieve League, Donegal apod. Zážitků byla spousta ovšem bez trošky sebeobětování by to
nebylo možné.
Všem nám byl připraven jazykový kurz OLS, který jsme museli před odjezdem plnit. Avšak na škodu
ti to, drahý čtenáři, rozhodně nebude, ba naopak.
K závěru vás chci povzbudit, abyste se této zkušenosti nebály. Nic tím neztratíte až na čas, který
strávíte přípravou, ale ten zážitek a zkušenosti za to rozhodně stojí. Irsko je opravdu nádherná, zelená
příjemnými lidmi zaplněná země, kterou stojí za to navštívit.

