
Mirka + Lenka – firma Catterpillar 

V prvních několika dnech naší praxe jsme se seznamovaly s novým pracovním prostředím a tamním 

kolektivem. Naše práce z počátku spočívala v jednodušších úkolech jako např. kopírování různých 

dokumentů, zařazování do kartoték a kompletování různých zpráv. Po nějaké době k naší práci 

přibylo i vyplňovaní formulářů pro úřad práce. Poskytovaly jsme výpomoc při náboru pracovníků do 

Caterpillar. Opravovaly jsme vědomostní matematické a jazykové testy pro dělnické pracovníky 

Caterpillar. V  East Durham Engineering Foru jsme připravovaly podklady pro obchodní jednání Billa 

Marleyho. V konečné části naší praxe jsme se věnovaly přípravě na rozhovory s pracovníky 

Caterpillaru. Zjišťovaly jsme, co obnáší jejich práce, jak se ke své firemní pozici dostali, jaké potřebují 

kvality, aby danou pozici mohli adekvátně obhajovat, také jsme se tázaly, co mají na své práci rádi a 

jak si představují svou budoucí kariéru. Po zkompletování všech podkladů potřebných k dalšímu 

vypracování jsme všechno zpracovaly do několikastránkového informačního letáku, který se následně 

měl rozesílat do škol a měl pomáhat při výběru budoucího zaměstnání mladým studentům. Na závěr 

této práce jsme vše graficky zpracovaly, vytiskly a finální verzi jsme předaly Billu Marleymu. Práce 

byla velice poučná a naučily jsme se orientovat ve firemním prostředí. Tím, že jsme pracovaly ve 

velké i male společnosti jsme získaly přehled o rozdílech mezi těmito celky. Pracovaly jsme s lidmi z 

mnoha různých odvětví důležitých v mezinárodní manufakturní společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jana - knihovna 

Program: Moje práce začala v nejnižším patře 2 poschoďové knihovny. 

Lower ground floor 

V prvních několika dnech jsem se seznamovala s prací v Lower ground Floor a s tamním kolektivem. 

Naučila jsem se ovládat Library computer systém. Seznámila jsem se s rozestavěním počítačů a CD, 

DVD, regálů. Naučila jsem se jak nalogovat zákazníky k počítačům a jak se třídí knihy CD a DVD 

zapůjčené z jiných knihoven. Pomáhala jsem zákazníků s orientací na internetu a obsluhovala 

automat na horké nápoje. Absolvovala jsem Family Research Course a taky asistovala při výuce 

ovládání počítačů pro seniory. Kompletně jsem přeřadila veškeré Audio a také knihy pro orientaci na 

počítači.  

Po několika týdnech jsem se přesunula do Lending Library Floor. První dny byly velmi hektické. 

Rozmístění regálů a knih podle žánr bylo velmi těžké si zapamatovat. Byla jsem zodpovědná za 

veškeré třídění vrácení knih. Každou středu jsem asistovala na předčítání malým dětem. Library 

computer system byl v tomhle patře ještě složitější. Přístroj na nápoje a občerstvení také. Podílela 

jsem se na akcích, které se tady pořádaly. Jako školní exkurze a jazykové kursy. Přeřadila jsem 

všechny Audio knihy i dětská DVD. Komunikace se zákazní v tomto patře byla mnohem užší a svou 

angličtinu jsem si zde procvičila nejvíce. V lending Floor jsem strávila nejdelší dobu se své praxe.  

 

Posledních několik dní jsem strávila v nejvyšším patře, které skladuje původní ale i nejnovější výtisky 

anglických novin. Mapy i obrázky ze založení města. 


