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Příjímací řízení

u Normální okolnosti:
u Podání přihlášky

u Pohovor

u Výběr studentů

u Covid:
u Podání přihlášky

u Výběr studentů



Financování

u Celý projekt byl financován Evropskou unií
u Z grantu bylo hrazeno 100 % výdajů

u Letenka tam i zpět

u Strava formou polopenze

u MHD v Dublinu

u Ubytování

u + kapesné



Stravování a ubytování

u Bydlení v hostitelských rodinách
u Snídaně a večeře zajištěny z grantu
u Snídaně formou Švédských stolů
u Výběr potravin po domluvě s pěstouny



u Smart Financial
u Soukromá firma, která nabízí finanční

poradenství fyzickým osobám

u Složena z kvalifikovaných finančních  
poradců

u Pracovní pozice: asistentka

u Pracovní úkoly: zpracovávání
dokumentů, zakládání složek,  
komunikace s klienty, práce s Microsoft  
Office

u Thomas Barry & Company Solicitors
u Právní firma, která se zabývá

převážně prodejem a zkupováním
majetku, ale také se zabývají notářstvím

u Pracovní pozice: asistentka/recepční
u Pracovní úkoly: kancelářské práce,  

komunikace s klienty, vyzvedávání a  
odnášení pošty



The Beer Club
u Rodinná firma prodávající různé druhy  

alkoholických nápojů a zejména piv ze  
všech koutů světa

u Asistentka
u Pracovní náplň: editace webových  

stránek, aktualizace zastaralých  
informací na webu, kontrola  
objednávek

Carey Solicitors
• Malá právní firma, která se

zabývá několika právními oblastmi např.
rodinné právo, kriminální právo nebo 
rodinné právo

• Asistentka/recepční
• Starost o příchozí poštu, archivování, 

chození do banky, práce v počítačovém 
programu firmy, příprava dokumentůpro  
banky/meetingy, telefonování



O' Hanrahan Lally D'Alton Solicistors

Ø Soukromá právnická kancelář, která se zabývá 
různými odvětvími práva např. rodinné právo,  
finanční právo, občanskoprávní spory, majetkové 
právo, obchodní právo a mnoho dalších.

Ø Pracovní pozice: asistentka

Ø Náplň práce: Kontrola 
složek, faktur a šeků,
kancelářská práce,
získávání materiálu a  
pomoc s přípravami k  
soudnímu řízení, práce s  
microsoft office

Cahir O'Higins and company

Ø Malá soukromá  
advokátní kancelář, 
nedaleko 
Dublinského nádraží  
Heuston.

Ø Komunikace s
klienty, přes telefon
případně osobně.

Ø Zakládání jemných
seznamů, vyhledáv
ání složek klientů
v kartotéce.



Ad'reme Solicitors

u Všeobecná advokátní kancelář,  
která spolupracuje i s dalšími  
právnímiodborníky.

u Asistentka

u Zápis příchozí korespondence, 
rozřazování dokumentů, práce s  
Microsoft Word a Excel, uvádění 
klientůdo kanceláře, odesílání  
odchozí korespondence.

Poetry Ireland
Ø Organizace, 

která podporuje 
básníky ve všech  
stádiích jejich  
kariéry.

Ø Asistentka
Ø Práce v Excelu,

korekce textů, 
úprava vzhledu knih  
v Adobe InDesign, 
vyřizování pošty



Martin & Grove Solicitors LLP

u Malá advokátní kancelář v centru Dublinu 
s širokým spektrem poskytovaných služeb 
(rodinné, trestní právo). Nejvíce se však 
firma zaměřuje na oblast imigrace.

u Pracovní pozice: asistentka
u vyřizování příchozí a odchozí pošty, e-

mailů, telefonických hovorů; uvítání klientů  
ve společnosti, psaní úředních dopisů,
vytváření žádostí o  
udělení irského 
státního občanství

Eirkoo

u Irská náborová společnost, která působí v  
oblasti účetnictví, financí, pojišťovnictví

u Pracovní pozice: asistentka

u Formátování životopisů, hledání vhodných  
kandidátů na pracovní pozice, vytváření 
projektů, vytváření excelových tabulek



Volný čas
u Poloostrov Howth



Volný čas
Ø Guinness Storehouse u Phoenix Park – jeden z  

největších městských  
parků na světě

Ø The
O'Connell Monument



Volný čas
u Dublin Castle



Zajímavosti
Ø Halloween – zvyky dnešního Halloweenu se rozvinuly právě v Irsku
Ø Děti chodí převlečené do různých kostýmů od domu k domu pro sladkosti
Ø Lidé zdobí své domy



Zajímavosti
Ø Jízda po levé straně

silnice

Ø Dvoupatrové 
autobusy, na které 
se muselovždy na  
zastávce zamávat,  
aby zastavily



DĚKUJEME ZA POZORNOST!


