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Még 2017 Juliusában kaptam a hírt, hogy felvettek egy szakmai gyakorlatra az Airbus 

Commercial Aircarft-hoz. A szerződést 5 hónapra kötöttük meg, amely Hamburgba szolt. Így azzal 

töltöttem az Augustust, hogy lakhelyet találjak Németországban.  A sok keresgélés után találtam egy 

az Airbustól mindössze 20 percre lévő WG-t (Wohnungsgemeinschaft), ahol szeptembertől február 

végéig laktam. 

Szeptember első hétfőjén kezdtem és miután megkaptam a beléptetőkártyámat, 

megkerestem az irodaházat ahol az elkövetkezendő 5 hónapban dolgoznom kellett. A legelső érdekes 

dolog, ami feltűnt, hogy a munkahelyem egy épített szigeten helyezkedik el és emiatt minden nap 

hajóval mentünk dolgozni. Szerencsére az Airbushoz külön hajójárat indult viszonylag sűrűn a hét 

minden napján (kivéve a vasárnap). Mit mondhatnék? Nemvoltam ellene a dolognak, sőt még 

élveztem is, főleg, amikor vihar volt és a hullámok felcsaptak a hajóra.  

A csapat, amelyben dolgoztam 22 főből állt, akik 3 országban szóródtak szét (Németország, 

Anglia, Franciaország). Többségünk a németeknél vagy a franciáknál dolgozott, Angliában kicsit 

kevesebben voltak. A kollégáimmal legfőképpen angolul beszéltem, de a németekkel olykor németül, 

főleg az ebédnél. Az első pár napban megmutatták a helyem és bemutatták a kollégáimat. 

Elmondták, hogy mit fogok csinálni és kikkel kell majd együtt dolgoznom vagy kitől kérhetek 

segítséget. Nekem, mint Marketing and Communication Internek, az volt a dolgom, hogy segítsem a 

kollégáimat különböző események megszervezésében, lebonyolításban és különböző marketing 

anyagok készítésében, amelyeket a cégen belül használtunk fel. Másodsorban szintén az én 

feladatom volt a belső weboldal karbantartása, új anyagok feltöltése, cikkek írása és publikálása. Az 

első hetekben sok problémával küzdöttem, mivel minden új volt és még számos új programot is 

megkellett tanulnom használni, mint például az SharePoint weboldal szerkesztőt is, ami a belső 

weboldalt működtette. Ajánlottak pár anyagot, hogy megtanuljam használni, de mint teljesen kezdő 

nemsokat segítettek, így inkább a youtube-ról tanultam meg amit tudtam. Mivel együttműködést 

igénylő munkákat a Google Drive-al végeztük így azt legalább ismertem és amúgy ez eléggé 

meggyorsította a folyamatokat, szóval szerintem ez egy elég jó újítás volt. Ezenkívül alkottam egy 

weboldalt a Google Sites segítségével, ahol egyszerű HTML programozást is tanulhattam majd 

elkezdtem használni a PaintShop Pro alkalmazást, ami igazából ugyan az, mint a PhotoShop. A 

youtube itt is a segítségemre volt. A kollégáim mind Agile Coach-ként dolgoztak, így sokszor nem 

voltak az irodában mivel más csapatokat képeztek. Ezért legtöbbször elég nyugott volt a légkör. Az 

iroda ablaka az Elba folyóra nézett így mindig láthattuk, ahogy a nagy teherszállító hajók bejöttek a 

hamburgi kikötőbe vagy épp távoztak.  

Részt vehettünk különböző képzéseken is teljesen ingyen, amelyek vagy Hamburgban voltak 

vagy Toulousban. Franciaország és Németország között szinte havonta ingáztunk, ezek a 

továbbképzések miatt. Így tudtam én is kétszer velük utazni. Az Airbusnak külön kifutópályája van 

Hamburgban, így külön járatot is tud indítani TLS és HAM között minden nap kétszer (reggel és 

délután). Én mindig reggel utaztam a Germania nevű légitársasággal és a munkaidő kezdetére már 

ott is voltunk Toulousban. Ahol 1-2 napot töltöttünk és a közös vacsora utáni napon mindenki 

visszament, ahonnan jött. Egy belső szállásfoglaló weboldalon tudtunk hotelt foglalni magunknak, 

amit először kikellett fizetnünk majd az összeget az Airbustól visszakaptuk, így igazából nekünk ezek 

az utazások nem kerültek semmibe és még értékes tudást is szerezhettünk.  

Összességében jól éreztem magam ebben az 5 hónapban és rengetek új ismeretségeket is 

köthettem. Elkell még mondjam, hogy nem pont olyan volt, mint amilyet elképzeltem, de számos 

újdonságot tanultam, amely segítségemre lesz a következő kihívásnál.  


