
 

 

 

Eliška Martínková, Harvest, Irsko 

 

Moje 14 - ti týdenní stáž se odehrávala v hlavním městě Irska, v Dublinu. Stáž jsem 

absolvovala díky naší škole Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola 

elektrotechnická Plzeň a programu Erasmus+. Pracovala jsem ve firmě s názvem 

Harvest, což je firma, která zajišťuje poradenství pro rozvoj lidských zdrojů. V oblasti 

vývoje lidí, podnikového vzdělání, koučingu, mentoringu a eLearningu. Její zákazníci 

jsou převážně manažeři firem  ze všech pracovních odvětví po celém světě.  

 

Firma má do dvaceti zaměstnanců a 

všichni byli velmi přátelští, dá se říct, 

že se z nich stala taková moje druhá 

rodina. Moje pracovní náplň se 

převážné skládala z administrativních 

činností. Připravovala jsem podklady 

na kurzy a meetingy, což zahrnovalo 

jak práci ve všech programech MS 

Office, tak i práci s veškerou 

kancelářskou technikou. Dál jsem 

měla na starosti poštu, kurýry a zároveň jsem byla první, koho viděli klienti, kteří přišli  

arvest. Také jsem pracovala s daty klientů, testovala jsem eLearningové ogramy, nebo 

jsem vyřizovala emaily a plánovala meetingy a další události v diářích kolegů.  

 

Díky této zahraniční stáži, jsem se naučila 

pracovat v týmovém kolektivu, s veškerou 

kancelářskou technikou a zlepšila jsem si jak 

odbornou slovní zásobu, tak i celkově 

komunikaci v angličtině. Naučila jsem se bez 

problémů komunikovat s kurýry a klienty a 

případně s nimi řešit nečekané problémy, které 

občas nastaly. Po třech týdnech jsem měla 

plnou zodpovědnost nad mojí prací, což mi 



 

 

dalo pocit, cítit se jako opravdový zaměstnanec. Všichni pracovali jako tým one-team 

a to se mi opravdu líbilo. Díky této zkušenosti, jsem nejspíš zjistila, jaké práci bych se 

chtěla v budoucnu věnovat.  

Moje angličtina se určitě zlepšila v rámci porozumění, mluvení i ve schopnosti rychle 

reagovat v cizím jazyce. Z grantu jsem měla hrazeno ubytování, MHD, letenky a 

stravování (snídaně, večeře) v hostitelské rodině, kde jsem byla po celou dobu stáže 

ubytovaná. Veškerý volný čas, což byly pouze víkendy, jsem trávila objevováním 

Dublinu a později na svých oblíbených místech ve městě. Dvakrát jsem také byla na 

výletě v Severním Irsku. Před odjezdem na stáž, jsem chodila na přípravné kurzy, na 

kterých jsme probírali různé praktické věci, které jsme si myslely, že by se mohly hodit 

v práci a v hostitelské rodině. Jsem ráda, že jsem se stáže mohla zúčastnit. Získala 

jsem nové přátele a spoustu zkušeností, určitě mi to také pomohlo zlepšit mojí 

angličtinu. S kolegy z práce, jsem v kontaktu do teď a určitě se je chystám co nejdříve 

navštívit. 


