
Jan Ruben Tongiani, The Range, Irsko

   Na stáži jsem byl v Irsku, ubytován na čtyři týdny ve městě Limerick. Podnik umožnila naše škola, Waldorfská

základní  a  střední  škola  Semily,  Příspěvková organizace,  spolu  s  organizací  Erasmus+.  Náš  celý pobyt  byl

hrazen, včetně letenek, jídla a lístků na MHD. Já,  spolu se třemi dalšími spolužáky, jsem byl zaměstnán v

obchodě jménem The Range, kde se dá najít skutečně téměř všechno – pomůcky pro vaše mazlíčky, nábytek,

výzdoba domácnosti od lamp po koberce a zahradní trpaslíky, od Lega po olejové barvy a plátna.  Pracovní

kolektiv je zde velmi smíšený, složený zejména z Brazilců a Irů, rovněž však např. z Indů, zapadnout bylo tedy

velice jednoduché a netrvalo dlouho, než jsme se začali cítit  jako součást  jakéhosi kolektivu. Část ostatních

zaměstnanců byla rovněž poměrně nová, nad nimi byli většinou vedoucí oddělení (těch tam bylo několik, jako

hračky, světla, zrcadla, home decor atd) a nad těmi byly manažerky. Ty s námi však pracovaly poměrně často,

například když bylo třeba otevřít vánoční sekci rychleji.  

   Čím jsme se my zabývali – prakticky vším, co bylo třeba. Měli jsme zhruba přidělené sekce (já byl právě ve

světlech a zrcadlech), kde jsme plnili, čím nás zaměstnal vedoucí oné sekce. To znamená vybalování krabic a

nošení  produktů na jejich správné místo,  tisknutí  cenovek či  sundavání  těch starých  a neplatných či  pouze

rovnání regálů. Když už v našem oddělení nebyla žádná práce, šel jsem většinou pomoct do jiného či jsem se

zeptal jedné z manažerek, zdali pro mne mají nějakou práci. Většinou jsem práci dostal, tudíž jsem dělal zase

cenovky v jiném oddělení, přidělával jsem na hračky bezpečnostní čipy, třídil jsem vodítka a fixy, myl zrcadla a

mnoho dalšího. Blíže jsem se obeznámil  s  irskou náturou i  s  místním ale i  obecným formálním pracovním

prostředím, čehož si jako zkušenosti velice cením. Nové pro mne v práci bylo téměř všechno, snad krom mytí

zrcadel, ale takové záležitosti jako právě např. tisk cenovek či interakci se zákazníky jsem se naučil zde. Irské

pracovní  prostředí  je  od  našeho  dost  odlišné,  lidé  jsou  velmi  přátelští  a  otevření,  zároveň  si  velice  dobře

všimnou, když neděláte svoji práci tak, jak máte. To pak většinou neřeknou vám ale přímo manažerům.

   V angličtině jsem se rovněž velmi zlepšil, i když porozumět irskému dialektu bylo často velmi obtížné. Možná

mi to ale zároveň pomohlo, jelikož jsem se musel na řeč opravdu velmi soustředit, nicméně ke konci měsíce

jsem se cítil  zcela sebevědomě při  mluveném projevu či  jiné interakci  s  místními.  Na stáž jsme se rovněž

poměrně dlouho připravovali, absolvovali jsme online jazykový výukový program OLS. Naše ubytování nebylo

v rodinách, jak bylo v plánu, nýbrž na hotelu. Ten byl ale hned u řeky, pár kroků od centra,  to bylo velice

příjemné  –  zde  jsme  se  rovněž  z  většiny  stravovali.  Celkově  bych  stáž  hodnotil  pozitivně,  jednalo  se  o

jedinečnou zkušenost, která mi hodně přinesla, obohatila jak mé jazykové schopnosti, tak mé schopnosti vytvářet

známosti a přizpůsobení se, naučil jsem se větší toleranci cizích kultur a týmové práci v zaměstnání.


