Erasmus praksa na otoku Lanzarote
Drugi del obvezne prakse, sem opravila malo drugače. Ker sem si želela novih izzivov sem se
odločila, da se prijavim na razpis za opravljanje prakse v tujini. Pri organizaciji in pripravi
vseh potrebnih dokumentov mi je pomaga koordinatorica projekta Jerneja Planinšek Žlof. Pri
organizaciji pa je pomagala tudi posredniška družba Animafest.
Ko je bila vsa potrebna dokumentacija urejena, sem se konec maja odpravila na Kanarske
otoke – otok Lanzarote. Tam sem delala v hotelu HL Paradise Island, ki je ened izmed treh
hotelov v verigi Hotelov Lopez.

V hotelu sem delala v kuhinji, 5 dni na teden od 8 ure zjutraj do 16 ure. Moja naloga je bila
priprava hladnega bifeja, pod katerega spadajo vse vrste solat in različne zelenjave, omake,
sveže sadje, različne slaščice, kompoti, sladoledi… Vsak dan sem si do 13 ure pripravljala
oziroma rezala vso zelenjavo in solate, ter sveže sadje. Od 13 do 15 ure je bilo v hotelu kosilo
za goste. Med tem časom, sem morala spremljati ali je v restavraciji dovolj vsega ali je česa
zmanjkalo in če je, je bila moja naloga da zopet napolnim. Po končanem kosilu sem morala
vso hrano prinesti nazaj v kuhinjo in pomagati pri pripravi hrane za večerjo.

V hotelu nas je bilo zelo veliko na praksi, tako da smo vsi skupaj živeli v majhnem naselju z
imenom Valparaiso, kjer smo imeli tudi bazen in tam preživeli veliko časa. Ker je imel vsak
od nas različen delovni čas in drugačno nalogo oziroma delo v hotelu, smo se videli bolj
malo, ko pa smo imeli proste dni, pa smo skupaj uživali in se odpravili na raziskovanje otoka.
Izkušnja je bila super, saj sem spoznala veliko novih prijateljev iz celega sveta.

Moja praksa v tujini je traja 3 mesece, natančneje od 31.5.2017 do 31.8.2017. V tem času sem
se naučila veliko novih stvari in spoznala veliko super ljudi. Ta izkušnja oziroma izziv, je bil
na začetku kar malo težek, na koncu pa sem res »padla« v rutino dela in uživanja hkrati. Če bi
lahko bi vse še enkrat ponovila, saj je praksa v tujini res super izkušnja za vsakega, ki si želi
videti novo oziroma drugo kulturo, hrano, ljudi, običaje in se hkrati naučiti veliko novih stvari
in spoznati nove ljudi.
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