
 

Klára Skoupá, Oetjen Logistik GmbH, Německo 

Zahraniční stáž jsem strávila v Německu, konktrétně ve městě Rotenburg nedaleko od Hamburgu, 

po dobu čtyř týdnů. Tato skvělá zkušenost mi byla umožněna díky mojí škole, Střední odborné škole pro 

administrativu EU, a programu Erasmus+.        

 Navštěvovala jsem soukromou logistickou firmu Oetjen Logistik GmbH, která se zabývá distribucí 

dopravy po celém severním Německu a Evropě (např.: Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Francie, Itálie, 

Česká republika a Polsko). Ve firmě se vyskytuje řada různých oddělení a já osobně jsem se většinou  

po třech dnech přemístila na jiné, abych měla možnost se co nejvíce s chodem firmy seznámit. Každý den 

jsem do firmy docházela od 9:00 do 15:00 hodin. Pracovala jsem na účetním oddělení, kde mojí náplní 

práce bylo třídění převodních příkazů, jejich řazení do příslušných pořadačů dle názvu firmy.  

Na mezinárodním oddělení jsem do excelových tabulek zadávala potřebné údaje  

o firmách. Jednalo se o sledovací číslo objednávky, název firmy zákazníka, hmotnost objednávky, přijatou 

a vydanou částku. Také jsem měla možnost pracovat v programech Transport-Management-System alH-4 

a ELOprofessional, které slouží ke snadnějšímu a přehlednějšímu užívání pro logistické společnosti. Mimo 

práci v těchto programech jsem skenovala faktury a převodní příkazy, následně do příslušného programu 

zadala sledovací číslo onoho dokumentu, a poté jej orazítkovala, aby se vědělo, že ke skenování došlo.  

Na servisním oddělení byla hlavní náplní komunikace s klienty, a já jsem mohla být nápomocná, když bylo 

zapotřebí zatelefonovat do ČR a vykomunikovat určité záležitosti. Kromě telefonování jsem kopírovala 

z Excelu sledovací čísla objednávek a zadávala je do programu Transport-Management-System alH-4, 

který následně vygeneroval, v jakém stavu se objednávka nachází. Buď byla na cestě, dorazila na místo 

nebo bylo zapotřebí zatelefonovat na příslušné telefonní číslo a zjistit co se s objednávkou děje. Poté co 

jsem věděla, v jakém stavu objednávka je, mohla jsem do Excelu zadat konečný stav. Mými dalšími úkony, 

které jsem vykonávala byla práce na recepci, kde jsem dohlížela na příchozí a odchozí zaměstnance  

a evidovala jsem údaje o příchodech a odchodech do seznamu. Také jsem třídila a přebírala poštu, 

zapisovala do tabulek potřebné údaje o firmách z tištěných faktur, navštívila jsem místní archiv, místní 

sklady, kam se dovážejí objednávky.         

 Co se týče pracovního kolektivu, tak ten si nemohu vynachválit. Všichni na nás byli hrozně milí, 

ochotní kdykoliv pomoci, a i přes občasné potíže v jazyce nám vždy vše rádi vysvětlili. Za celou dobu jsem 

se nesetkala s nikým, kdo by byl nepříjemný, ba naopak všichni byli moc vstřícní a shovívaví.  

 Z hlediska práce jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet pracovat v již zmíněných programech, 

prohloubila jsem si své znalosti v Excelu a ve Wordu. Naučila jsem se psát na německé klávesnici, a i mé 

dovednosti v psaní všemi deseti se zlepšily. Příjemným zjištěním byla hodinová pauza na oběd, která u nás 

na rozdíl od Oetjen Logistik není zvykem.        

 Po jazykové stránce cítím zlepšení v porozumění, určitě jsem si ze stáže odnesla velkou řadu nové 

slovní zásoby, a to především odborných výrazů. Místní nářečí bylo srozumitelné, a proto i má schopnost 

reagovat je na dobré cestě.  



 

Společně s dalšími třemi studentkami jsem byla ubytovaná v rodinném domku u rodiny Ratherings. 

Jednalo se o rodinný dům rozdělený na dvě části, a tedy jsme měly vlastní vchod. Co se týče stravování, tak to 

bylo v naší režii a při plně vybavené kuchyni jsme si vařily co nás jen napadlo. Dům je to spíše starší, ale zato je 

dostatečně prostorný, nachází se zde velká zahrada, posezení, a především příjemní domácí.   

 Náš volný čas jsme trávily cestováním, poznáváním Rotenburgu, jízdě na kolech a nakupováním. 

Navštívily jsme nedaleké město Brémy, Hamburg a město Soltau, kam jsem se vydaly za dobrodružstvím  

do zábavního parku. V Rotenburgu jsme si užily místní pouť a také jsme strávily odpoledne s paní Rathering, 

která vlastní stáj s koňmi. Veškeré náklady na ubytování, stravování, cestu i volný čas byly hrazeny z grantu,  

za což jsem moc vděčná.           

 Před odjezdem na stáž jsme ihned po výběrových řízeních jednou týdně docházely na hodiny němčiny 

s paní učitelkou Sedlickou. Náplní těchto hodin byla odborná slovní zásoba, zopakování gramatiky, také jsme se 

snažily hodně komunikovat v německém jazyce, abychom si na jazyk zvykly. Pár dní před samotným odjezdem 

jsme strávily 16 hodin animací, kterou nás prováděla paní z Tandemu z Plzně. Naučily jsme se nová slovíčka, 

zkoušely si různé scénky, případné incidenty, které by mohly nastat, a to všechno zábavnou formou her. Tyto 

veškeré přípravy mi daly velkou zásobu slovíček, které jsem v Německu měla možnost uplatnit.   

 Celá stáž je pro mě skvělou zkušeností, za kterou jsem moc ráda. Nejenom, že jsem pracovala ve skvělé 

firmě, měla možnost na vlastní oči vidět chod německé firmy, poznala nové lidi, seznámila se s tamější kulturou, 

ale odnesla jsem si spoustu skvělých zážitků a jsem moc ráda, že jsem se do výběrových řízení přihlásila.  

 

 

 

 

 

 

 


