Studentu prakse ES valstu uzņēmumos.
Veiksmes stāsts.
Esmu bijis jau daudzās praksēs mūsu vietējos uzņēmumos. Vēlējos paplašināt
savu pieredzi, piedaloties Erasmus+ programmā. Koledžas piedāvājums braukt uz
Maltu likās ļoti vilinošs, jo doma par darba pieredzi siltajās zemēs mani ieinteresēja.
Tika noorganizēta prakses intervija pirms došanās prom, intervija mani iedrošināja un
lika noprast, ka mana izvēle ir veikta pareizi.
Šī man bija pirmā pieredze, dzīvojot ārpus Latvijas ilgāku laiku un jāsaka, ka tas
bija piedzīvojums, un pati prakse likās kā neatņemama tā daļa. Mana prakse bija
starptautiskā uzņēmumā VistaJet Ltd. - privāto lidmašīnu pakalpojumu sniedzējā. Tajā
strādāja cilvēki no visām pasaules malām, kas palīdzēja viegli iejusties un pielāgoties
darba apstākļiem.
Dzīvoklī, kurā uzturējos divus mēnešus, bija astoņi citi cilvēki, kuriem bija
daudzveidīgi uzskati. Bija iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un iepazīties ar viņu kultūru.
Protams, sadzīvot ar tik daudz cilvēkiem nav viegls uzdevums, jo dažādie uzskati
apgrūtina vienošanos par kopējiem saimnieciskiem jautājumiem.
Prakse lielā starptautiskā uzņēmumā deva iespēju strādāt ar jaunām un
mūsdienīgām tehnoloģijām. Uzņēmuma apmēri arī ļāva redzēt, kā tas ir - strādāt rosīgā
un steidzīgā darba kolektīvā, kā arī darboties dažādās darba specifikās. Prakses laikā
mums bija iespēja apmeklēt uzņēmuma ikgadējo pasākumu, kurā runāja par paša
uzņēmuma izaugsmi, attīstību un iekšējo darbību. Šis pasākums deva iespēju ielūkoties
uzņēmuma uzbūvē un darbības principos.
Ar prakses iegūto pieredzi esmu ļoti apmierināts, jo ieguvu ļoti plašu pieredzi
visdažādākajos savas specialitātes laukos.
Malta pēc izmēriem nav liela, kas palīdzēja satikties ar darba kolēģiem ārpus
darba laika un iepazīt valsti mazliet tuvāk no pašu vietējo skatījuma. Dienvidnieku
kultūra ir ļoti atšķirīga no man jau zināmās.
Esmu iemācījies daudz ko jaunu un esmu gatavs izmantot savas iegūtās
zināšanas darbā Latvijā. Varu teikt droši – ja Tev ir iespēja doties Erasmus+ praksē uz
ārzemēm, tad izmanto izdevību, jo tas ir ieguldījums paša nākotnē, kā arī daudz
pozitīvas emocijas, iespaidu un jaunu iepazītu cilvēku.
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