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Díky mé škole SOŠ pro administrativu EU a programu Erasmus+ jsem měla možnost vykonat odbornou 

praxi v Dublinu v Irsku. Pracovala jsem v personální agentuře Head Hunt International, která se zabývá 

hledáním pracovníků ze všech zemí světa pro různé zaměstnavatele, kteří je požádají o pomoc.  

 Mou pracovní náplní bylo každé 

ráno zajistit výpisy telefonních hovorů 

z předchozího dne, vytvořit tabulku 

s celkovou délkou hovorů personalistu a 

uložit je, aby je mohli každý týden zhodnotit 

na meetingu. Také jsem zpracovávala grafy 

počtu umístěných pracovníků a výdělek 

firmy za každého z nich. Když jsem nedělala 

své každodenní povinnosti, obvykle jsem 

vypomáhala s kontrolu správnosti účetních 

dat, zadávala informace do databáze, 

připravovala potřebné dokumenty, zadávala 

inzeráty na internetové stránky, nebo 

vytvářela propagační materiály. 

 Díky této stáži jsem si zdokonalila své dovednosti v Excelu, Wordu a naučila jsem se pracovat 

v interním systému firmy. Své odborné znalosti z výuky jsem měla možnost využít v praxi. 

 Moje jazykové schopnosti se zlepšily, hlavně z hlediska porozumění různým přízvukům 

z různých koutů Velké Británie a Irska, ale i přízvukům cizinců, protože v naší firmě pracovala lidé ze 

všech koutů světa. Také jsem si zlepšila odbornou slovní zásobu. 

  Ubytovaná jsem byla v hostitelské rodině u milé starší paní přibližně půl hodiny cesty od centra 

města. V ceně ubytování jsme měli snídaně a večeře. Obědy jsme si zajišťovali sami. Ke snídani jsem 

měla vždy tousty a cereálie, večeře byly různorodé. S mojí hostitelskou rodinou jsem vycházela skvěle, 

paní mi vždy vyšla vstříc ohledně časů příchodů domů, povídala si se mnou i s mou spolubydlící ze 

Španělska a celková atmosféra byla velmi příjemná. 

  Prvních deset dnů s námi strávila paní Bílá, která s námi organizovala výlety po Dublinu. 

Podívali jsme se například do přístavu Howth, do Dublin castle a po centru města. Zbytek měsíce jsme 

si volný čas organizovali sami a trávili jsme ho převážně v centru Dublinu, jeli jsme do Bray a Malahide 

na pláž, podívali jsme se do Národní galerie a mnoho dalšího. 

 Z grantu jsme měli hrazené ubytování, stravu, dopravu a cestu tam i zpět. 

 Na stáž jsme se připravovali nad rámec výuky v programu OLS, kde jsme měli mnoho 

tematických cvičení, mohli jsme si přesně zvolit, na co se v přípravě 

chceme zaměřit. Cvičení byla na gramatiku, čtení, slovní zásobu i 

poslech a byla i možnost živých rozhovorů s rodilými mluvčími. Krátce 

před odletem jsme absolvovali třídenní jazykový pobyt v Nové Vsi, 

kde jsme zlepšovali svou odbornou slovní zásobu, připravovali jsme 

se na různé situace v kanceláři a seznamovali jsme se s kolektivem. 

 Celkově se stáž velmi vydařila, pracovní prostředí bylo 

příjemné, měli jsme skvělou skupinu a určitě to pro mě bylo přínosem 

jak v pracovním, tak v osobním životě. 

 


