David Józsa, DiS., absolvent oboru Animace v cestovním ruchu, recepční hotelu na Mallorce.
Pro mne VOŠ Goodwill znamenala více, než jen
školu a vzdělání. Pro mne byla klíčovým milníkem
v tom, co bych v životě rád dělal a odrazovým
můstkem pro budoucí pracovní život. Na tuto školu
jsem přišel s nevědomostí, jelikož jsem se nikdy
o cestovní ruch podrobněji nezajímal. Řekl jsem si,
že zkusím své štěstí v této sféře, a naštěstí jsem své
studium po 3 letech zdárně ukončil a mohl své
zkušenosti a znalosti získané za tyto roky využít
i v praxi v pracovní sféře.
Nejvíce však vděčím Goodwillu za získané
pracovní zkušenosti formou povinných praxí,
které
jsou,
podle
mého
názoru,
asi
nejdůležitějším ze všeho. Ne všechny školy se
zaměřují na AKTIVNÍ podílení se studentů na získání potřebných zkušeností. Jako první z řad jsem měl to
štěstí vycestovat na praxi do Španělska, kde v podstatě mohu tvrdit, že také začala moje životní kariéra a cíl.
A opravdu opakuji, tyto zkušenosti, které jsem během těchto praxí získal navíc s teoretickou znalostí z vyučování,
především pak díky předmětům jako psychologie, všechny předměty spojené s cestovním ruchem a výukou
cizích jazyků, mně napomohly k získání první skutečné pracovní pozice.
Po ukončení školy jsem se dostal na pozici Customer Service Representative (zákaznický servis) ve firmě
vyrábějící práškové barvy, tudíž nic společného s cestovním ruchem. To mě však nezastavilo v tom, abych si šel
za svým cílem. Za své krátké působení v této firmě jsem mohl využít svých dosavadních zkušeností a znalostí.
Do této firmy mě vzali navzdory tomu, že jsem s tímto oborem nikdy neměl žádné zkušenosti, začínal jsem
od nuly. Avšak znalosti a zkušenosti z praxe (opět, díky Goodwillu) byly dostačující na to, aby mě zaměstnali.
Po roce a půl jsem se mohl konečně odrazit, a splnit si tak svůj cíl, který jsem si vytýčil díky Goodwillu.
Nikdy jsem upřímně nepřemýšlel nad tím být někde
manažerem, a proto mohu nyní hrdě prohlásit, že jsem
recepčním ve 3-hvězdičkovém hotelu na Mallorce
ve Španělsku. A právě
této pozice se budu
snažit držet i nadále,
jelikož
pro
mne
neznamená
pouhou
práci, ale něco, co mně
opravdu baví dělat.
A nebýt Goodwillu, tak
moje
cesta
vezme
naprosto jiný směr, a
možná bych se na
takové místo nikdy
nedostal.

