
 
 
 
 

Kristýna Veselá, Giro FOOD Ltd., Birmingham 
Svou měsíční stáž, jsem strávila v Anglii, ve městě Birminghamu. Na stáž jsem odjela díky mé škole, kde studuji 
již třetím rokem. Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie zajistila stáže v zahraničí u Erasmu+, a 
díky tomu jsem mohla vyzkoušet, jaké to je žít a pracovat měsíc v jiné zemi. Konkrétně jsem pracovala v Giro 
FOOD Ltd. Tato firma dodává potraviny z celého světa do různých podniků a restaurací. Pracují zde lidé 
z různých částí světa, všichni byli moc milí a ochotní. Ve firmě jsem fungovala na oddělení nákupu. Mou 
pracovní náplní bylo kopírování, skenování a zakládání přihlášek od nových zákazníků, kontrolu správnosti 
informací v elektronické databázi, tisknutí a zakládání faktur. Pomoc při auditu, dohledávání aktuálnosti 
certifikátů od dodavatelů a v případě neaktuálnosti psaní mailů za účelem získání nových platných certifikátů a 
vyplnění formulářů. Telefonicky a poté i na internetu dohledávání emailových adres zákazníků. Základy jsem 
měla ze školy například z obchodněprávní korespondence nebo informatiky. Ale rozhodně jsem se i mnoha 
novým věcem přiučila. Například práce s fakturami, jak probíhá ve firmě audit, že je opravdu důležité mít 
přehled a zorganizovanost v práci, kterou právě vykonávám a být schopná rychle a správně pochopit zadanou 
práci. Rozhodně nebyl problém se na cokoli znovu zeptat a ve výsledku to vždy jen pomohlo. Práce postupně 
přibývala, ale když už jsem věděla, co mám dělat, nebyl problém vše správně udělat. Jelikož byli ve firmě lidé 
s různými přízvuky, chvíli trvalo, než porozuměla. Během prvních pár dnů jsem si ale zvykla a s komunikací 
jsem neměla žádný problém. Zlepšila se mi slovní zásoba a celkově jsem si v angličtině jistější. 
 
Bydlela jsem části Solihullu ještě spolu s mými dvěma spolužačkami.  
Paní, u které jsme byly ubytované byla přátelská a milá. Protože jsme měly self catering, každý den jsme si samy 
vařily.  Celkově jsme za ten měsíc neměly s ubytováním žádné problémy. 
 
Ve volnu jsme různě procházely Birmingham a byly se podívat například v Library of Birmingham, což byla 
opravdu nádherná obrovská knihovna s překrásnou střešní zahradou. O víkendech jsme se byly podívat 
v Liverpoolu, Stratfordu, Oxfordu a v Londýně.  
 
Ubytování, stravování, MHD i letenky jsem měla hrazeno z poskytnutého grantu. 
Abych lépe porozuměla a byla jsem připravená na stáž, absolvovala jsem třídenní intenzivní jazykový kurz a 
měla jsem domácí přípravu. Bylo potřeba splnit minimálně 35 hodin v programu, kde jsem procvičovala poslech, 
gramatiku a slovní zásobu. Celkově jsem za tuto přípravu ráda. Snížila mé obavy z komunikace v angličtině a 
zároveň nás stmelila s ostatními spolužáky, kteří na stáž jeli také. 
 
Veškeré pochybnosti a obavy byly sice na místě, ale po pár dnech v práci jsem už žádné neměla. 
Ze stáže jsem se vrátila s krásnými vzpomínkami a nově nabytými zkušenostmi. Měla jsem možnost poznat 
spoustu milých lidí a podívala se na zajímavá místa. 

                                                                 


