Bc. Miroslav Kubáč, DiS., produktový ředitel FIRO-tour, a.s.

„Goodwill pro mě znamenal něco,
co
bych
vrátil
ihned
zpět.
Strávil jsem zde úžasné 4 roky.
Nejdříve na VOŠ, kde jsem studoval
obor Animace v cestovním ruchu a
později na partnerské VŠ Karla
Engliše,
kde
jsem
úspěšně
absolvoval
obor
Management
v cestovním ruchu.
Nikdy jsem nepatřil mezi studenty,
kteří by si lámali hlavu s učením
nebo termíny zkoušek a hrdě jsem
propagoval motto, že po Goodwillce
(naší pravidelné Goodwill party
v klubu Stoun) chodí do školy jen
šprti :-).
Přesto, že jsem plánoval Goodwïllky a další společenské akce pro
studenty, do školy jsem chodil rád. Škola mě bavila, protože jsme měli
skvělou třídu, kde byla opravdu legrace. Jsou to pěkné vzpomínky!
Studujte, jak dlouho jen můžete. Je mi jasné, že učit se na zkoušky a
testy není nic příjemného, ale věřte, že je to pořád to nejlepší co můžete
pro sebe a svou budoucnost udělat. Nepíšu to proto, protože by se něco
takového asi mělo psát do článků jako je tento, ale protože po škole
zjistíte, že to co tam tenkrát ta paní Votoupalová říkala, dávalo sakra
smysl! Velké díky také patří všem profesorům, kteří mi pomohli
s přípravou do života a také k tomu, abych mohl vykonávat práci, která
mě baví.
V současné době pracuji ve společnosti FIRO-tour a.s., kde vykonávám
pozici Produktový ředitel, je to parádní práce, určujete směr cestovního
ruchu, udáváte nové trendy v cestování, hodně cestujte a musím uznat,
že mé zkušenosti k tomuto povolání čerpám především z Goodwillu. Vždy
se snažte na sobě pracovat, učit se a být vždy o krok napřed před
ostatními. Začínal jsem jako animátor, poté dělal delegáta, prodejce na
pobočce, destinačního manažera… Stojí to spoustu času, ale když budete
makat, tak se na tu svojí vysněnou metu zkrátka dostanete!
Goodwillu přeji mnoho dalších
absolventů jako jsem já.“
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