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MAMEKAM 5–hanke (Matkalla Mestariksi KAMista 5)
Opiskelijoiden liikkuvuushanke
MAMEKAM 5 - Student Mobility in KAM

Opiskelijoiden kansainvälinen työssäoppimisraportti 22.2 – 4.4.2012
Oppilaitos / tutkinto:
Oulaisten Ammatti Opisto Liiketalouden
Yksikkö / Merkonomin Perustutkinto

Opiskelijan nimi: Jere Alahautala

Kohdemaa: Englanti

Aika:
22.2 – 4.4.2012

Työnantaja (oppilaitos) matkakohteessa:
Chichester College. Barnardo’s

MATKARAPORTTI:
TO- jakson tavoitteet ja työtehtävät kohteessa (Kuvaile mitä teit jakson aikana)
Työ tehtäviä oli todella paljon ja suurin osa niistä oli jo ennestään tuttua minulle:
- Myyntityö
- Kassa
- Hinnoittelu
- Hyllyttäminen
- Asiakaspalvelu
- Talousasiat
- Bisneskulttuuri
- Englannin kielen puhuminen

Taustatietoja kohteesta (kuvaus kohdemaasta, yhteistyökumppanista, henkilöstömäärä,
tuotteet jne.)
Netistä etsiskelin paljon tietoa esim. lähikaupungeista, nähtävyyksistä, työpaikasta ja yleisesti mitä
tulee tietää ennen kuin lähtee matkalle.
Englanti oli kaikin puolin loistava maa. Ihmiset olivat ystävällisiä ja kohteliaita, tarpeen vaatiessa
myös avuliaita. Ilmat olivat mahtavat aurinko paistoi ja oli lämmintä. kulkuyhteydet olivat hyvät
eikä ollut ongelmaa päästä paikasta toiseen. Chichester College auttoi minua todella paljon ja olen
siittä kiitollinen.
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Työpaikka oli kaikin puolin mukava. Henkilöstö oli ikimuistoinen ja ystävällinen. Työtehtävät
eivät olleet haastavia, mutta mukavia kylläki. Henkilöstömäärä en tarkalleen tiiä koska kaikki
työntekijät eivät olleet vakituisia mutta voisin veikata että jotain 20 ihmistä yhteensä

Yhteenveto
Englanti itselleni kuin unelma. Päälinmäisenä itselle jäi mieleen Jalkapallo, Autokulttuuri, Ihmiset
ja keli. Työpaikassa ei ole moitittavaa ja pidin siittä. Päivät jotka vietin Collegella olivat mukavia
ja opin siellä paljon.
Kaikki kaupungit missä kävin olivat todella siistejä ja niissä oli paljon nähtävää. Ostelin paljon ja
näin paikkoja mitä en koskaan luullut näkeväni. kokonaisuudessa kaikin puoli loistava paikka ja
negatiivistä asiaa on hankala löytää, paitsi kahvi.

Itsearviointi
Omasta mielestä suoriuduin reissusta kiitettävästi.
Työtehtävissä ei syntynyt ongelmia eikä myöskään henkilöstön kanssa
ja muutenkin en omasta mielestäni mokannut missää kovin pahasti ja jos mokasin niin kyllä aina
paikkasin.

Mitä tulevien opiskelijoiden tulisi huomioida matkakohteessa:
Tärkeintä on valmistautuminen ja kun asioista ottaa selvää niin ongelmia ei pitäisi tulla ja jos tulisi
niin Englantilaiset ovat todella avuliaita.

Palauta täytetty lomake oppilaitoksesi kv-vastaavalle sähköpostilla viimeistään 2 viikkoa tojakson päättymisestä!

