Radek Mitana, DiS.

"Ahojte Goodwilláci, moje meno je Radek Mitana. Na Goodwille som začal
študovať v roku 2009 odbor Zahraničný obchod. Počas štúdia som stretol
skvelých ľudí, s ktorými sa či už pravidelne alebo nepravidelne stretávam
dodnes a na ktorých budem mať nespočetne veľa rôznych spomienok až
do konca života. Roky strávené na Goodwille patria medzi moje
najobľúbenejšie.
Pamätám si ako som nastúpil na školu bez akejkoľvek znalosti anglického
jazyka a po skončení štúdia som odišiel do Anglicka za prácou. Taktiež si
ale pamätám ako som musel spraviť skúšky na druhý, niekedy tretí krát
alebo ako ma raz za čas vyhodili z triedy a musel som mať samo štúdium
v budove C (kde som našťastie nebol nikdy sám) . Všetko ale malo svoje
plus a hlavne vďaka skvelému prístupu profesorov sa dalo všetko
zvládnuť.
Goodwill
beriem
ako
začiatok
mojej
zatiaľ
úspešnej
cesty
za samostatnosťou a nájdením si zamestnania, ktorá ma baví. Ako som
písal tak po skončení štúdia som sa rozhodol odísť do Anglicka za prácou,
cestovaním a zdokonalením sa v jazyku. Neskôr som nastúpil na Via
University College v Dánsku. Momentálne pracujem v nemeckej
nadnárodnej spoločnosti s pobočkami po celom svete. Pracujem na
oddelení Finance, Controlling & IT.
Moja pracovná pozícia má za úlohu nastavovanie a zavádzanie nových
funkcií v našom internom systéme. Mojou ďalšou zodpovednosťou je

sledovanie a analyzovanie odchýlok a vyhodnocovanie hlavných firemných
cieľov a KPI. Veľmi úzko spolupracujem s kolegami z rôznych častí sveta,
ktorých môžem pravidelne stretávať na rôznych workshopoch a
stretnutiach kontrolórov z celej skupiny. Mojimi nepriamymi nadriadenými
sú kolegovia z Nemecka a Talianska.
Vďaka mojej práci mám možnosť cestovať do iných pobočiek spoločnosti a
spoznávať nových kolegov a nové krajiny. Učenie jazykov ma nikdy
nebavilo, veď nemčinu, ktorú sa učím od škôlky dodnes neviem, ale dnes
je angličtina u mňa na dennom poriadku a určite má na tom zásluhu aj
Goodwill a pani profesorka Václavíková, ktorá mala so mnou veľkú
trpezlivosť a ktorej patrí veľa vďaka za super prístup, trpezlivosť a
podporu.
Ako som na začiatku spomenul, verím, že štúdium na Goodwille bol môj
odrazový bod a práve Goodwillu môžem ďakovať za skvelých priateľov,
super zážitky a spomienky a hlavne nové poznatky, ktoré ma tak povediac
nakopli, aby som začal na sebe pracovať a možno vďaka Goodwillu som
tam kde som."

