7.2.2010
Poročilo o Erazmus študentski delovni praksi v tujini
Avtorica: Urška Sapač
V Madridu sem preživela tri in pol nepozabne mesece, kjer sem tri mesece
opravljala obvezno prakso v podjetju svetovnega renomeja Chapman Taylor co.
Po začetnih težavah z naselitvijo in privajanju na delo ter mesto sem se lepo
vključila v novo okolje. Začetki so bili težki, ampak kmalu je vse novo in tuje
postalo domače. Prebijanje skozi dneve je vsak dan prineslo kakšno novo
izkušnjo, pozitivno ali negativno, vsekakor zanimivo. Ta vsakodnevna borba me
je ojačala in spremenila v razmišljanju in pokazala nove poti v življenju.
Vsekakor je bila nora in pozitivna izkušnja, kljub negativnim dogodkom. Dobra
delovna izkušnja, predvsem pa življenska šola.
V tem kratkem času se je nabralo ogromno novih poznanstev, spletlo nekaj
dobrih prijateljskih vezi. V podjetju so bili zelo prijazni, radi so pomagali,
odprtosti karakterjev ni manjkalo. Nasplošno mi je všeč španska mentaliteta in
odprtost ljudi. Sama delovna izkušnja je bila zanimiva, drugačna, sploh od
začetka, ko si vržen v mrzlo vodo. Podjetje Chapman Taylor v Madridu je
specializirano na področju velikih nakupovalnih centrov in nasplošno večjih
objektov (npr. Panama towers, Xanadu center, H2ocid, AireSur…). Moje
delovno mesto je bilo v ekipi inerieristov, s katerimi smo delali na projektu
Deepo, ogromen nakupovalni center, ki se že gradi v Istanbulu. Zanimivo je bilo
sodelovati pri tako velikem projektu, se srečevati s problemi in jih reševati.
Delovna praksa ti da vpogled v realno stanje, kaj te čaka v prihodnosti. So
projekti, so datumi, je samostojno in timsko delo, sliši se podobno kot na faksu,
ampak nobeno predavanje ti ne da tega kot praksa. Vendar se moja
pričakovanja niso čist izpolnila. Mislim, da so trije meseci premalo za prakso v
tujini. Vsekakor toplo priporočam to izkušnjo vsem, ker ti da vpogled v delo in
prinese ti bogato življensko izkušnjo. Predlagam pa daljše obdobje, če je le
možno.
Ta nora in nepozabna izkušnja je name pustila močan vtis, odprla in razširila mi
je obzorja, zato sem si želela, da bi trajala dlje. Definitivno sem prišla nazaj
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spremenjena ter bogatejša z izkušnjami. Skoraj neverjetno se zdi, da se ti v tako
kratkem času zgodi toliko stvari. Če se ozrem nazaj, se zdi kot sanje, ki se
prehitro končajo.
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