
 

 

Michal Bert, Ward Personnel, Irsko 

 

Byl jsem na 4 týdenní stáži v Irsku, konkrétně v Corku. Na stáž jsem se dostal díky naší 

obchodní akademii v Prostějově a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v personální agentuře Ward Personnel. Personální 

agentura hledá vhodné kandidáty ze stavebnictví a zaměstnává je u 

svých klientů. Ward Personnel má 4 kanceláře, které se nachází v 

Dublinu, Corku, Athlonu a Lublinu v Polsku. V naší kanceláři 

pracovalo okolo 15 lidí. Úkoly jsem hlavně dostával od mého 

vedoucího a po splnění úkolů od něho jsem plnil úkoly i pro ostatní 

zaměstnance. 

Moje pracovní úkoly byly kancelářského rázu, jako kopírování 

článků, třídění dokumentů a vybírání životopisů. Při třídění 

dokumentů jsem se naučil, jak funguje archív a co vše je zapotřebí 

sem ukládat.  Při vybírání životopisů jsem se naučil, jak vybírat zaměstnance ve stavebnictví. 

Za celou stáž jsem prošel okolo 1600 životopisů. Kopíroval jsem články z linkedIn do Wordu, 

články od Grega Savage a Leadership First. Jejich články jsou o tom jak být správným 

vedoucím, jak nabírat zaměstnance a jak se k nim správně chovat. 

Všichni kolegové byli velice přátelští a nápomocní a domlouvání v anglickém jazyce nebyl 

problém. 

Při stáži jsem se zlepšil v angličtině a nebojím se mluvit. Nejdříve jsem se bál, že se 

nedomluvím, ale nakonec jsem se domluvil bez problémů. 

Bydleli jsme v menším domě na jihu Corku. Pokoje byly dostatečně velké a dostávali jsme 

snídaně, obědy a večeře. 

Ve volném čase jsme se všichni scházeli a trávili čas ve 

městě. O víkendech jsme jezdili na výlety. Byli jsme v 

Blarney Castle, Cliffs of Moher, Rings of Kelly, Fota 

Wildlife Park, Spike Island. 

Z grantu EU jsme měli zaplacené 

ubytování, stravu, MHD, kapesné a 

letenky. 

Před odjezdem na stáž jsme chodili na 

přípravné kurzy angličtiny a organizační 

schůzky. Kurzy byly o tom, jak vše bude probíhat na letišti, restauraci a 

obchodech… Také jsme si připravovali předem výlety, na které jsme v 

Corku později jeli. 

Stáž byla výborná. Jsem rád, že jsem měl tuto možnost být 4 týdny v Corku 

a naučit se něco nového. Nejvíce jsem si užil výlety, na které jsme o 

víkendech jezdili. 

Můj největší úspěch byl, když jsem zvládl odprezentovat 40stránkovou prezentaci o České 

republice před všemi z naší firmy v angličtině. 


