Sziasztok!
A nevem Stangl Orsolya, én Hollandiában töltöttem el pár hónapot szakmai gyakorlaton (de
azóta is kint vagyok, már 6 hónapja). Még Észtországban töltöttem tanulmányi Erasmusom,
amikor eldöntöttem, hogy szeretném Európa másik részét is megismerni, és mivel logisztikai
menedzsment mesterszakon végeztem, úgy gondoltam, hogy Hollandia megfelelő választás
lesz. Van itt minden, tenger, vasút, közút, úgyhogy bele is ástam magam a munkakeresésbe.
Elég nehéz munkát keresni, úgy hogy nem igazán ismered az országot ahova költözöl és a
nyelvüket sem beszéled, ezért végül arra jutottam, hogy megkerestem rengeteg
szállítmányozó vállalat honlapját és írtam nekik e-mailt. Végül szerencsém lett, az egyik
cégtől szinte azonnal kaptam visszajelzést, hogy őket érdekelné a dolog. Úgyhogy egy emailváltás után már fel is hívtak telefonon, hogy elmondják a részleteket, van egy ház, ahol
lakhatok, fizetést is kapnék. Ezután kezdődött a dilemma, menjek, vagy ne menjek. Kiderült,
hogy egy ipari park kellős közepén fogok lakni, teljesen egyedül, bolt se a közelben, se a
távolban nincs, autóm nem volt, persze itt mindenki biciklizik mondták nekem. De amikor
arra gondolsz, hogy télen a hidegben és hóban biciklizned kell a boltig legalább 8 km-t, akkor
azért végig gondolja az ember, hogy valóban bevállalja-e.
Végül egy jó barátom győzött meg, hogy igenis próbáljam meg, nincs vesztenivalóm, ha
pedig nem tetszik, bármikor hazajöhetek. Ezúton is szeretném neki megköszönni, hogy
bíztatott és hitt abban, hogy menni fog ez nekem. Következő lépés volt, megszervezni a
kijutást és az odajutást. Szerencsére egy kedves belga barátom nagyon nagy segítségemre volt
(ezért is jó, ha mentor vagy az egyetemen és mindenhol vannak barátaid a világban ),
elfuvarozott az ipari parkba, sőt az első napokat a családjánál töltöttem, hogy ne kelljen
egyedül lennem egy teljesen idegen helyen, egy idegen országban.
Majd elkezdődött a munka is, egy szállítmányozási cégnél dolgoztam gyakornokként,
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megrendeléseket rögzítettem a rendszerben. Majd adódott egy lehetőség, az egyik kollégám
babát várt, így a helyére kerestek valakit és felajánlották nekem a munkáját, első nekifutásra
egy 7 hónapos szerződéssel. Azóta fuvarokat szervezek és nem csak angolul, de franciául és
hollandul kommunikálok e-mailben. (És mielőtt azt gondolnátok, nem sosem tanultam
franciául és hollandul sem, de mire nem jók az online fordítók, ha tudod, hogy melyiket
érdemes használni.) Tehát kaptam az alkalmon és igaz, hogy a munka nem egy álom meló,
mert sokszor túlórázunk, amit nem fizetnek, de elfogadtam.

Azóta beköltöztem a városba (Bredába) is, vettem egy autót, eljárok itthonról, vannak
barátaim és élvezem a hollandiai életet. A híresztelések ellenére, miszerint Hollandia hideg és
esős, hát az idei nyár, nagyon meleg volt, a tenger kellemesen meleg, tökéletes kiránduló idő a
hétvégéken.
Nem bánom egy percig sem, hogy belevágtam és úgy érzem, hogy mindenkinek szüksége
lenne arra, hogy élete során legalább egyszer kilépjen a komfort zónájából és rájöjjön, hogy
meg tudja állni a helyét bárhol, csak akarnia kell. Én úgy érzem felnőttem itt Hollandiában,
megtanultam mindent magam intézni, nem várok mások segítségére.
Azóta persze, mióta főállásban dolgozom, tanulom a holland nyelvet és csatlakoztam egy
zenekarhoz is, akikkel már koncerten is játszhattam. Természetesen hiányzik a családom és a
barátaim is, de ők is megértik és támogatnak abban, hogy tapasztalatot szerezzek, majd pedig
bármikor, ha úgy döntök, szeretettel várnak haza.
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