Vārds, uzvārds: Normunds Vīksne
Vecums: 21
Dzimums: Vīrietis
Nosūtošā augstskola: Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Mobilitātes valsts: Grieķija
Prakses institūcija: Grecotel Olympia Riviera Resort, Loutra Killinis
Prakses darba joma: Apkalpojošais personāls, viesmīlis (Training in service
department)
Mobilitātes perioda ilgums: Divi mēneši
Kad tika paziņots par iespēju pieteikties Erasmus+ prakses mobilitātei es zināju
ka vēlos doties un pieteikties, bet nezināju uz kuru valsti vēlos doties. Es biju nedaudz
nobijies, jo nekad nebiju piedalījies šāda veida mobilitātē. Izvēlējos piedalīties, jo
vēlējos iegūt jaunas zināšanas un pieredzi, kā arī mesties jaunos piedzīvojumos.
Somas ceļam bija jau gatavas, un 3.jūlijā devos savā jaunajā piedzīvojumā uz
Grieķiju. Ierados Atēnas ar lielu sajūsmu, un pretī nezināmajam. Mani praksē uzņēma
viens no ievērojamākajiem viesnīcu tīkliem Grieķijā - Grecotel Hotels & Resorts.
Sagaidīšana bija ļoti jauka, tika ierādītas istabas, un pēc garā ceļa varēja atpūsties. Ja
radās kādi jautājumi viss tika izskaidrots.
Ierodoties pirmajā darba dienā, nācās reizē mācīties un pildīt darbu. Nedēļas
laikā apguvu visu nepieciešamo, lai spētu pildīt darbu bez aizķeršanās. Iegūtās
zināšanas un prasmes palīdzēs konkurēt darba tirgū. Amats īsti neatbilda koledžā
apgūtajai programmai, bet esmu apmierināts ar iznākumu un nenožēloju savu izvēli.
Spilgtākie iespaidi Grieķijā, kas palika atmiņā ir siltie laikapstākļi, pludmales un
ilgās peldes pēc darba. Iepazīt grieķu kultūru, bija tiešām interesanti un ēdiens,
vienkārši burvīgs.
Nedomāju ka varu sniegt kādus praktiskus padomus, bet dodoties uz Grieķiju
tiešām ir nepieciešama izturība un jārēķinās ar garām darba stundām. Tas viss ir tā
vērts. Pavadītais laiks ir neaizmirstams un brīnišķīgs, kolēģi ir atsaucīgi un draudzīgi.
Pavadītais laiks Grieķijā nekad nebūs aizmirstams, iegūtā pieredze man dzīvē
noderēs, ne tikai ko ieguvu strādājot restorānā, bet arī pieredze ko ieguvu mobilitātes
periodā. Es iemīlēju darbu ko veicu, man tas ļoti patika, un tika iegūti satriecoši
kolēģi un draugi. Liels paldies Jēkabpils Agrobiznesa koledžai, Erasmus+
programmai un Grecotel Hotels & Resorts, par doto iespēju un iegūto pieredzi.

