PRAKSA V ČASLAVU
Sem ena izmed srečnih, izbranih študentov in študentk, ki so se prijavili za Erasmus program,
ki omogoča opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini. Po dolgem premisleku, kam v
tujino, sem se odločila za prakso na Češkem. Časlav je mesto, kjer sem med praktičnim
izobraževanjem domovala tri mesece.
Podjetje Ljunghäll v Časlavu je podružnica matične organizacije na Švedskem in podjetje,
kjer sem opravljala svojo prakso. Ukvarjajo se z vlivanjem ter oblikovanjem aluminijastih
izdelkov. Podjetje obratuje po naročilih, tako da so stranke pomemben del vsakdana. Sama
sem delala v administrativnem oddelku. Zaposleni so bili prijazni in z veseljem so mi
priskočili na pomoč ter razložili naloge, ki sem jih opravljala. Zaposleni so z mano
komunicirali v angleškem jeziku, z nekaterimi zaposlenimi pa sem se pogovarjala tudi v
nemškem jeziku.
Moje delo je zajemalo kreiranje povpraševanj, ponudb, reakcij s strani strank in njihovo
vnašanje v programe, kot so Palstat in Helios. Kreirala sem interne dokumente za zagon
proizvodnje ter pomagala svojim sodelavcem v pisarni pri različnih nalogah. V treh mesecih
sem bolje spoznala proces pridobivanja novih strank in ponudb ter tudi pot od povpraševanja
do končnega izdelka. Pri delu s programoma v češkem jeziku Palstat in Helios sem se naučila
veliko čeških besed. Izboljšala sem tudi svojo znanje strokovne angleščine.
Moje izobraževanje na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec in izkušnje pretekle prakse so me
pripravile na vse izzive. Pri delu v tujini sem se znašla pred novimi zahtevami in izzivi, pri
katerih sem uporabila svojo iznajdljivost. Po uspelem praktičnemu izobraževanju sem
pridobila Europass priporočilo, priporočilo s strani koordinatorja, gospoda Pavla Kluha, in
priporočilo s strani podjetja Ljunghäll.
Erasmus prakso priporočam vsem, ki želite postaviti svojo iznajdljivost na preizkušnjo in si
želite novih izzivov. Je tudi lepa priložnost, da izkusiš, ali si sposoben skrbeti sam zase.
Navsezadnje pa je tudi priložnost za izboljšanje svojega znanja tujega jezika, pa naj bo to
angleščina ali nemščina.
Pred odhodom na Češko sem pridobila štipendijo, ki mi je omogočila brezskrbno trimesečno
bivanje in izlete po Češkem. Glede na to, da prebivalci Republike Češke nimajo stika z
angleškim jezikom, saj se tuja filmska produkcija sinhronizira v češki jezik, angleščina in
nemščina nista posebni zahtevi za zaposlitev na Češkem.
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