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KO SE PO SLUŽBO
ODPRAVIŠ V TUJINO

Denis Jurman je diplomant univerzitetnega študijskega programa, ki se je odločil, da bo
svojo kariero in poklicne ambicije gradil v tujini.
Trenutno dela kot “Supply Chain Planner” v londonskem podjetju Speciality Drinks Ltd.
Podjetje se ukvarja z distribucijo alkoholnih pijač in dražbo redkih viskijev.
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Za študij logistike sem se odločil, ker se mi je kot
dijaku zdela najbolj privlačna. Ker logistika kot taka
povezuje svet z različnimi računalniškimi in matematičnimi modeli, se mi je po informativnem dnevu na
fakulteti zdelo, da je študij vreden mojega truda in
časa.

in dodatno znanje pomagalo pri karieri. Na magistrskem študiju je postalo izjemno zanimivo, saj sem
imel priložnost sodelovati s profesorjem na realnih
primerih in pri tem uporabljati znanje, ki sem ga
pridobil preko študijskih let. To mi je dalo še dodatno
motivacijo za dokončanje študija.

Fakulteta mi je prikazala svet v drugačni luči in
pokazala stvari, ki jih navadno vidimo na televiziji.
Izjemno zanimivo se mi je zdelo, kako delujejo velika
pristanišča, kakšni so transportni kontejnerji, zakaj in
kako se uporabljajo, kako delujejo ogromna ali mala
skladišča v svetu in doma itd. Fakulteta mi je dala
vpogled v to, kaj je v svetu sploh mogoče, v katero
smer se logistika razvija.

S pridobljenim znanjem na fakulteti sem odšel v
Veliko Britanijo. Iskanje službe v Londonu je popolnoma drugačno kot v Sloveniji. Poteka preko interneta, kjer se prijaviš na različne spletne strani in
potem pričakuješ klic od zaposlitvenih agentov, ki
selekcionirajo kandidate preko telefona. Zato se je
potrebno izkazati z dobrim življenjepisom in veseljem do dela že v samem telefonskem razgovoru.

Seveda se mi je kot mlademu študentu zdelo izjemno poglobljeno znanje matematičnih metod in
računalništva nepomembno, vendar danes, ko si
želim v svetu ustvariti kariero, pogosto odpiram stare
zapiske s fakultete, saj mi osvojeno, čeprav že malo
pozabljeno znanje, daje veliko konkurenčno prednost pred drugimi in mi odpira vrata do napredovanja in višje plače.

Trenutno sem zaposlen v Speciality Drinks Ltd kot
Supply Chain Planner. Podjetje se ukvarja z distribucijo alkoholnih pijač in dražbo redkih viskijev.
Podjetje dobavlja več kot 30000 alkoholnih izdelkov
iz celega sveta, zato skladišče ni ravno majhno. Sam
sem odgovoren za dobavo blaga od dobaviteljev do
skladišča in uravnavanje zadostnih zalog v skladišču.
Prav tako sem odgovoren za odpremo do strank ali
drugih manjših distributerjev po celem svetu. Ker v
logistiki nikoli ne gre vse po planu, je potrebno tudi
odpravljati vse težave, ki se dogajajo v skladišču s
150 zaposlenimi pri prejemu/odpremi blaga.

V zadnjem letniku dodiplomskega študija sem se
odločil, da grem preko programa Erasmus študirati

v tujino, natančneje na Madeiro. Izkušnja je neprecenljiva, saj dobiš prijatelje iz celega sveta. Potuješ
lahko po celemu svetu in skoraj v vsaki državi boš
imel prijatelja, s katerim si preživljal dneve na študijski izmenjavi. Največja napaka, ki sem jo naredil pri
izmenjavi je bila, da sem sem se odločil za polletni
študij in ne celoletni. Izkušnjo, da nekaj časa študiraš
in živiš v tujini, priporočam prav vsakemu.
Po končanem dodiplomskemu študiju sem bil mnenja, da želim več. Ker se mi je zdel dodiplomski študij
zanimiv, sem bil prepričan, da mi bo poglobljeno

Delo, ki ga sedaj opravljam, mi ugaja, ker se ukvarjam s celotno oskrbovalno verigo, torej dobavitelji,
skladišči, prevozniki, carino in strankami, s čimer
pridobivam ogromno praktičnega znanja, ki mi bo
zelo koristilo pri nadaljnji karieri in predstavlja potencial za naprej. Kot vsak zaposleni tudi jaz čakam, da
mi bo omogočen naslednji korak v podjetju, vendar
kljub temu, če bom imel, ali pa ne, priložnost za
napredovanje v podjetju, je trg dela v Londonu tako
velik, da se z malo truda vedno najde korak v karieri
v drugem podjetju. London je mesto priložnosti, zato
nikoli ne smeš obstati na enem mestu.
Kakor hitro začutiš, da ti trenutna služba ne ugaja
več oziroma ni več pravega izziva je čas, da poiščeš
novo službo. Potrebno se je le navaditi, da menjava
službe ni slaba stvar, kakor je bilo mišljeno v starih
časih, ampak je to izjemno pozitivno za rast in razvoj
kariere. Zato imam zastavljen visok cilj in upam, da
mi nekega dne uspe.
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Pripravili:

Valerija Kotnik
Manca Zrinski
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