
Tereza Fortinová, Maldron  Hotel Limerick, Irsko

Tento měsíc jsem se účastnila čtyřtýdenní stáže ve městě Limerick v Irsku. 

Celý projekt probíhal díky iniciativě Waldorfské základní a střední školy Semily,

 příspěvkové organizace a jejímu zapojení do projektu Erasmus+.

Pracovala jsem v podniku Maldron Hotel Limerick. Jedná se o 3-hvězdičkové ubytovací zařízení s restaurací,

barem a vybavením pro volný čas. Součástí je i posilovna  a bazén. Pracovní kolektiv byl mnohonárodnostní a

sestával jak zejména z mladých lidí, tak i ze zaměstnanců již ve středním věku a vyšším.

Během  stáže  jsem  byla  přítomna  na  dvou  odděleních.  Dopoledne  jsem  pomáhala  s  výdejem  snídaní.

Připravovala  jsem  toasty,  čaj  a  kávu,  obsluhovala  hosty,  odnášela  špinavé  nádobí  ze  stolů,  umývala  je  a

prostírala opět  čisté,  uklízela nádobí z myčky a leštila ho, utírala  prach,  myla okna, vysávala a pomáhala s

přípravou džusu a ovocného salátu. Odpoledne jsem pak pomáhala při úklidu pokojů. Převlékala jsem postele,

opět jsem utírala prach, myla okna, vysávala, vynášela koše a vysávala pokoje, chodby a schody.

Řekla bych, že stáž byla velmi užitečná pro můj budoucí život, ať už v oblasti domova nebo např. možnosti

zaměstnání v budoucnu. Pronikla jsem trochu do systému fungování hotelu, zejména pak v praktické části úklidu

a přípravy ubytování pro hosty a zajištění jejich komfortu v oblasti stravování. 

Prohloubila jsem si také jazykové a sociální schopnosti.  Zlepšila jsem se v porozumění, které  je zejména ze

začátku náročnější, kvůli silnému irskému přízvuku, na který si musíte nejprve zvyknout. Dále jsem si na stáži

ověřila a zdokonalila dovednost se o sebe sama postarat a zároveň umět spolupracovat v týmu.

S ubytováním jsem patřila do skupiny, pro kterou kvůli pandemickým opatřením nebyla agentura schopna zařídit

místo v rodinách a bydlela na hotelu. Rozhodně to ale nebylo o nic horší. Jediné, kde by mohl být problém, bylo

stravování. Jako vegan by to na hotelu i v práci bylo dost náročné, a stravovala jsem se tedy pouze bez masa. 

Ve volném čase jsem se stýkala s přáteli  a společně jsme trávili čas venku, po nákupech nebo na výletech.

Navštívili jsme známé útesy Cliffs of Moher, přímořské město Galway, národní park Killarney, panoramatickou

cestu po pobřeží v oblasti zvané Ring of Kerry a druhé největší irské město Cork. 

Veškeré výdaje týkající se ubytování, stravování, MHD i letenek byly hrazené z grantu.

Abychom byli na stáž připraveni, měli jsme ve škole přípravné hodiny s učiteli 

a samostatně se pak učili na jazykové aplikaci OLS (Erasmus+ Online jazyková podpora).

Se stáží jsem spokojená, vlastně to bylo skvělé. Ačkoliv bych si takovéto zaměstnání sama nevybrala a nebyla

jsem tedy spokojená stoprocentně, myslím, že je přínosnou zkušeností do budoucna. Navíc jsem velmi vděčná za

možnost vycestovat a pracovat v cizí zemi, navíc s mými přáteli.

Seznámila jsem se také s několika novými milými lidmi, s kterými jsem i nadále v kontaktu, a v hotelu, kde jsme

pracovali nám říkali, ať se určitě ozveme, pokud bychom zpátky do Limericku někdy zavítali. 

Takže už jen přeji dalším třídám, aby i jim podobná příležitost  vyšla! Stojí to za to, a to i přes menší nesnáze.


