
Na konci června 2019 jsem díky projektu Erasmus+, Střední odborné škole pro administrativu Evropské 
unie a organizaci Tandem absolvoval dlouhodobou zahraniční odbornou stáž v německém městě 
Visselhövede, kde jsem strávil 3 měsíce.  
 
Praxi jsem vykonával ve firmě JBS Scheessel. Společnost působí na trhu již 90. let a zaměřuje se na 
prodej produktů, které jsou jedny z nejkvalitnějších na německé trhu a jsou určené do zemědělství a 
velkochovů skotů a prasat. Své produkty nabízí primárně na evropském trhu, ale spolupracuje i s 
chovateli a zemědělci v Asii a Africe. Firma si zakládá na postupu prodeje, zaměstnanci provádí nabídku 
a prodej zboží prostřednictví telefonních rozhovorů, aby si s klientem udrželi dobré přátelské a hlavně 
obchodní vztahy. Raritou je, že na prodejním oddělení jsou zaměstnáni pracovníci ze zemí, na kterých 
firma operuje. 
 
Na stáži jsem měl možnost si projít jednotlivá oddělení celé firmy. První měsíc jsem strávil na 
obchodním oddělení, kde jsem získal nejvíce informací o produktech, což bylo podmínkou toho, abych 
mohl následně začít prodávat. Zbylé dva měsíce jsem vykonával již administrativní práce, ale i značnou 
část jsem strávil na marketingovém oddělení. Připravovali jsem materiály k produktům, upravovali 
fotografie nebo podklady pro firemní zasedání. Nejvíc mě ale bavila práce na HR oddělení, pomáhali 
jsem vybírat vhodné kandidáty na pracovní místa a měli jsem možnost se účastnit i výběrových řízení.  
 
Ubytování nám zajistila sama firma přímo v areálu společnosti a bylo naprosto vyhovující. Co se týče 
mého stravování, kromě obědu, které jsem měl zajištěné firmou, jsem si vařil sám.  
 
Mnoho volných víkendů jsem strávil převážně na cestách. Díky velmi kvalitní vlakové dopravě jsem 
navštívil několik měst, jako byl Hamburk, Berlín, Brémy, Hanover nebo památník obětem holokaustu a 
bývalý koncentrační tábor Bergen belsen. V mém programu nemohly chybět ani kulturní akce, 
například hudehní festival Lollapalooza v Berlíně.  
 
Co my praxe vlastně přinesla? Podíval jsem se do nového, pro mě neokoukaného prstředí německé 
firmy a zjisti, jaké pracovní podmínky v nich panují. Vyzkoušel jsem si pro mě neznáme pracovní 
činnosti, zlepšil jsem se v odborné němčině a pro mé překvapení jsem se dozvěděl mnoho nového o 
zemědělství. Poznal jsem německou kulturu a obyvatele. A v neposlední řadě jsem se utvrdil v tom, že 
bych do budoucna rád studoval a snad i pracoval po delší dobu v zahraničí.  
 
Před výjezdem na stáž jsem ve škole absolvovali několika měsíční přípravný kurz, kde jsem procvičoval 
gramatiku a převážně slovíčka spjatá s administrativní prací,  mimo to jsem měli i domácí přípravu v 
OLS online kurzu, který připravil Erasmus.  
 
Na závěr bych rád poděkoval mé škole , Erasmu a Tandemu, že mi umožnila se této stáže účastnit. Byla 
mi velkým přínosem a otevřela mi nové obzory a doufám, že skušenosti, které jsem si přivezl v 
budoucnu využiji.  


