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Na konci dubna 2018 jsem přiletěla do Birminghamu na odbornou 

stáž v rámci projektu Erasmus +. Příležitost rozvíjet své pracovní 

dovednosti a celý měsíc strávit v zahraničí mi umožnila Střední 

odborná škola pro administrativu EU, za což ji patří můj veliký dík.  

 

Pracovala jsem ve společnosti Giro food Ltd, která se věnuje 

distribucí potravin a zajišťováním cateringů ve Velké Británii a 

Irsku. Na nákupním oddělení spojeném s oddělením Credit control 

jsem obsadila místo asistentky. Náplní mé práce bylo z největší 

části dohlížet na transfery plateb a zboží, vyřizování došlé korespondence, vyhledávání společností na 

internetu, které dosud nezaplatily své pohledávky 

Ve společnosti převažují cizinci, tudíž jsem mohla slyšet různé akcenty angličtiny, na které jsem si ale 

brzy zvykla a po dvou dnech všem rozuměla bez zaváhání. V práci jsem zastávala pomoc v oblasti 

administrativy, jednalo se např. o zakládání dokumentů do spisů, tisknutí 

štítků, skenování, telefonování, přepojování hovorů, transfery objednávek a 

kontrola skladu v systému. Využila jsem své dovednosti a znalosti 

z právního praktika, účetnictví a obchodněprávní korespondence. Naučila 

jsem se pracovat s fakturami, efektivně hledat v archivu a také pracovat 

s programem 

Na své pracovní stáži jsem se naučila mnoho užitečných věcí, které mi 

poslouží jako základ pro budoucí povolání. Kromě znalostí, které jsem 

měla ze školního prostředí, jsem se naučila spoustu nového, ověřila jsem si 

znalosti z obchodněprávní korespondence, každodenně jsem využívala 

psaní všema deseti, své základní znalosti z práva, právního praktika a 

účetnictví.  

Velkým přínosem praxe byl i time management, vzhledem k množství 

práce, které jsem musela každý den vykonávat. Další a novou zkušeností bylo i archivování a 

vyhledávání ve složkách, což je základem každé fungující společnosti. Navíc jsem se při elektronizaci 

dat naučila i správně pracovat s tzv. data security podle nejnovější legislativy GDPR.  

 

Co se týče angličtiny, adaptace proběhla bez problému. Dle mého názoru jsem se zlepšila v oblasti 

porozumění, vzhledem k množství cizích přízvuků a také v poslechu, právě díky telefonování. Na 

pracovní stáž jsem byla perfektně připravená z třídenního jazykového kurzu, který každý stážista 

musel absolvovat.  

 

Ubytování jsem měla společně se spolužačkou zajištěno v Solihullu, v krásném městě asi 30 minut od 

Birminghamu. Byly jsme ubytované v typickém anglickém domě u paní Shirley, která žije sama se 

svou kočkou. Každá jsme měly svůj pokoj s výhledem do krásně upravené anglické zahrady. 

Stravování jsme si zajišťovaly samy, což byla ve finále mnohem lepší volba (v případě že umíte vařit). 

Během týdne jsme zhruba 2x nakoupily a společně si pomáhaly s vařením. Každé ráno jsem pak do 

práce dojížděla zhruba 45 minut.  

 

Svůj volný čas jsem trávila jak s kamarády, tak sama. Podnikla jsem výlet do hlavního města 

Londýna, kde jsem strávila slunečný den u řeky Temže a v Národní galerii. Grant projektu Erasmus + 

hradil kromě ubytování i cestu, stravování a MHD, tudíž s financemi nebyl nejmenší problém.  

 

Celkově jsem byla z pracovní stáže v zahraničí naprosto nadšená, jak v oblasti práce, kde jsem našla 

nejlepší kolegy, a kde mi bylo nabídnuto, abych v jejich společnosti pracovala i nadále, tak v oblasti 

kultury a žití. Ve Velké Británii jsem našla širokou škálu kultur, národností i náboženství, které tvoří 

multikulturní a moderní společnost, do které jsem se, musí říci, po týdenním pobytu zamilovala. 

Místní Brummies, ale i přistěhovalci jsou velice vřelí, přátelští lidé, kteří rádi pomohou v každé 

situaci. Celkově pro mě zahraniční praxe znamenala zkoušku dospělosti, kterou si troufám říci, 

dokázala vykonat. 


