Erasmus+ frissdiplomás szakmai gyakorlat
Beszámoló

Bevezetés
Hogy hogyan is jutottam el oda, hogy
bevállaljam ezt a külfoldi kalandot? Mindig is
az az utazgatós típus voltam, ez előtt az
utazás előtt voltam már egyszer
Törökországban, egyszer pedig Indiában
hasonló keretek között. Az iskolát befejezvén
pedig kiváló alkalomnak tűnt a
frissdiplomásoknak nyújtott lehetősége az
Erasmus programnak. Egyébként is erősen
tervben volt, hogy ‘’valamikor’’ legyen majd
külföldi munka tapasztalatom. Talán az
Erasmus álltal nyújtott támogatás adta meg
az utolsó löketet, hogy a valamikorból MOST
legyen.

A cég, munkakör
A cég megtalálása és a felvételi folyamat meglehetősen könnyen ment. Egyik egyetemi
professzoromnak említettem, hogy hollandiai munka lehetőségek érdekelnének engem. Mire ő azt
mondta, hogy hát az jó, mert van ismerőse aki Holland céggel dolgozik, és egyébként is mindig
munkaerő hiánnyal küzdenek. Írtam nekik, interjú, stb., és végül ezt a pozíciót kaptam: international
service engineer. A cég ipari analizátorok építésével foglalkozik, én pedig arra a részlegre kerültem,
ahol gáz analizátoroknak a tesztelése és a már telepített egységek szervizelése volt a feladatom. Ezek
az eszközök (szekrény méretűek) különböző gázoknak a fűtőértékét mérték, 0,1% alatti pontossággal.

Azt lehet mondani, hogy eddig csak erre az egy
műszerre specializálódtam (WIM Compas F model), de
így is hónapokba telt amíg elég tapasztalatot és
magabiztosságot szereztem az önálló munkavégzéshez,
mivel elég bonyolult rendszerről van szó, ami ráadásul
minden megrendelés esetében kicsit különböző.
Legalább sosem unatkoztam, minden nap volt valami új
tanulnivaló, kihívás.

Szállás

Szállást alapvetően nem volt könyű szervezni, főleg még
otthonról. De ebben is valahogy mellém állt a szerencse,
ugyanis találtam egy hirdetőt, akivel rögtön lehetett
érezni hogy passzolni fogunk egymás mellé, egy skype
beszélgetés után már le volt fixálva hogy én fogok
beköltözni. Már kiutazás elöt volt szerződésem, ami nagy
biztonságérzetet adott.

Mindennapi élet
Azzal kezdeném, ami nekem a legnagyobb nehézséget okozott, ami az időjárás. Röviden: sokat esik az
eső, és amikor nem esik legtöbbször akkor is borús, szürke az ég. Ezzel öszefügg az is, hogy én
Zaandamban laktam, a munkahely pedig Purmerendben volt (kb. 18 km). Én pedig elhatároztam,
hogy autó nélkül fogom kivitelezni az ingázást. Ezt eleinte végig biciklivel tettem, de a lábaim pár
héten belül olyan kimerültek voltak, hogy fel kellett adjam.

A hosszu távu megoldás egy öszecsukható
bicikli és a vonat kombinációja lett. Bár a téli
hidegben, reggel sötétben, esőben igy is sok
erő kellett elindulni. Összességében ez volt a
legköltséghatékonyabb megoldás is, bár a
vonat is egész drága (3.8 Eur a 15 perc
utazásért), úgyhogy volt motivációm hogy a
szebb napokon végig biciklivel tegyem meg
az utat, ami jól is esett.
A legnagyobb könnyítést talán az hozta a
mindennapjaimba, amikor sikerült
kiépítenem egy rutint, vásárlás, főzés,
sportolás, szórakozás tekintetében. Az első pár hónap jóval nehezebb volt, amíg ezek a dolgok nem
voltak megfeleően bejáratva.

Szabad időm az nem volt túl sok, hetente egy nap amit az
ország felfedezésére tudtam szánni. Bár ugye a nyolc hónap
alatt ez elég sok lehetőséget jelentett, úgy érzem be tudtam
járni azokat a helyeket, múzeumokat amik érdekeltek. Kicsit
hiányoltam a természeti látnivalókat (nincsenek hegyek, nagy
erdők), de cserébe kultúrában és történelemben elég gazdag a
nemzet. Volt szabadságom is, úgyhogy haza is tudtam
látogatni kétszer egy hétre az időszak alatt.

Összefoglalas
Ez a nyolc hónap kétségtelenül egy nehéz időszaka volt az életemnek. Első komoly munkahely, új
országban, új emberekkel, stb. De kicsit sem bantam meg, sőt, nagyon örülök, hogy bevállaltam. Ez
után úgy érzem, szinte bármilyen komoly feladattal meg tudok birkózni, ha kellő kitartással teszem
azt. A további karrirerem szempontjából is biztos nagyon kedvező lesz egy ilyen indítás, de ez majd
még a jövő zenéje.
Még egy kiegészítő információ, ennek az időszaknak az utolsó 1-2 hónapjában már jelen volt a korona
vírus szituáció. De ez az én munkámat és életemet nem nagyon befolyásolta, persze jobban kellett
figyelni a higéniára, tartani a távolságot egymástól, de egyébkénk ment tovább a mindennapi élet.
Ami nem volt kedvező, hogy ebben az időszakban az összes rendezvény illetve látogatható hely (a
Lisse-i tulipán kert is) zárva volt, szóval a hétvégéimet kényszer pihenővel, vagy a közeli parkban
töltöttem.

