
 
 
 

 

Michaela Čejková, CIPP Goldfinger House – Anglie, Birmingham 
Díky mé škole SOŠ pro administrativu EU a programu Erasmus+ jsem mohla ve dnech  

29.4. – 24.5.2019 absolvovat stáž ve firmě CIPP – the Chartered Institute of Payroll Professionals. 
Tato společnost se nachází v anglickém Solihullu, nedaleko druhého největšího města Anglie, 

Birminghamu. Jedná se o organizaci, která svým zákazníkům zajišťuje vzdělání v oblasti mezd a penzí. 
Klientům je poté na základě členství poskytnuto školení. Jedná se o rozsáhlou firmu, která má dvě pobočky. Ve 
městě Solihull se nachází hlavní budova, kde je i vedení společnosti, 
marketingové oddělení a obchodní oddělení. CIPP zaměstnává více než 
2.000 lidí a poskytuje vzdělání více než 6.000 členů. 

Moje náplň práce se skládala především ze skenování 
přihlášek na školení zákazníků CIPP, jelikož společnost prochází 
celkovou digitalizací. Dokumenty jsem následně přejmenovávala 
v počítači a třídila do složek podle jejich druhu. Dále jsem měla za úkol 
doplňovat chybějící informace o členech do programu CRM. Mezitím 
jsem pomáhala i ostatním kolegům s přípravou propagačních materiálů, 
kompletováním dopisů nebo vytvářením balíčků knih, které si 
zákazníci objednali. 

Díky stáži ve společnosti CIPP mi bylo umožněno získat 
uživatelské znalosti systému Microsoft Dynamics CRM. Zdokonalila 
jsem se v práci s větším kolektivem lidí, jelikož se jednalo o otevřenou 
kancelář – tzv. open office, kde sedělo několik oddělení a vzájemně tak 
spolu mohli komunikovat členové jednotlivých týmů. Stáž v CIPP mi 
umožnila uplatnit své dosavadní znalosti z techniky administrativy. Naopak jsem zlepšila své komunikační 

kompetence v anglickém jazyce, prohloubila svou odbornou slovní zásobu a 
rozvinula plynulost projevu. Účastnila jsem se i několika jednání, díky kterým 
jsem se mohla seznámit s fungováním velké společnosti. Velkou zkušeností 
pro mě bylo poznání britské kultury a životního stylu, který se v mnoha 
ohledech liší od toho našeho. 

Ubytování jsem měla zajištěné u starší paní Maggy, která žila 
v malém domečku nedaleko mé práce, do CIPP jsem tedy docházela pěšky.  
Stravovala jsem se formou self-cateringu, takže jsem si veškeré jídlo  
zajišťovala sama. 

Volný čas jsme trávili převážně společně a snažili jsme si ho užít 
naplno. Jeden víkend jsme navštívili nedaleký Stratford upon Avon a prošli  
si centrum Birminghamu. Vydali jsme se i do vzdálenějšího univerzitního 
města Oxford. Nejvíce se mi však líbilo rodiště rockové skupiny  
The Beatles – Liverpool. 

Grant nám pokryl veškeré náklady na cestování, stravu i ubytování. 
Peněz jsme měli dostatek, a proto jsme mohli poznat okolí, britskou kuchyni  

i kulturu. 

Na stáž jsme se pilně připravovali několik měsíců 
dopředu pomocí programu „OLS-Online Linguistic Support“. 
Díky tomuto programu, který je plný různých cvičení pro 
zdokonalení anglického jazyka, jsme mohli zlepšit svůj psaný 
projev, ale také poslech nebo si přečíst zajímavé články 
v angličtině.  Dále jsme absolvovali kurz v Nové Vsi, kde jsme 
měli několik hodin intenzivní přípravy v anglickém jazyce. 
 Stáž pro mě byla velmi přínosnou, seznámila jsem se 
s pracovním prostředím v jiné zemi, s její kulturou a novými 
lidmi. Program Erasmus+ mi umožnil získat nové znalosti 
v oboru administrativy, zlepšit se v anglickém jazyce a zažít 
prozatím nejlepší zkušenost v mém životě. 

 



 


