Michaela, vycestovala cez nás za prácou letušky pre spoločnosť Flynas
Rozhodnutie vycestovať do Saudskej Arábie bolo na
prvý pohľad jednoduchšie, než tomu tak v
skutočnosti bolo. Nechať doma rodinu, priateľov a
zabehnutý život a nevedieť, čo ma tam čaká- doma je
však málo možností, ako si zarobiť, a tak som sa na
to dala.
Po necelom roku v Saudi sa pozerám naspäť a vidím
veľa dobrých zmien, ktoré mi toto rozhodnutie prinieslo. Arabi majú úplne inú mentalitu, než my, a
byť s nimi v každodennom kontakte vás naučí mnohému- rešpektu, trpezlivosti, ale aj ráznosti, keď si
potrebujete dupnúť a niečo dosiahnuť. Zo začiatku som sa života v tejto krajine obávala- keďže tu
fungujú prísne pravidlá, bála som sa, aby som neurobila hlúposť, za ktorú by som mohla byť
potrestaná. Časom si ale zvyknete. Na to, že kvôli pravidelným modlitbám sa vám niekedy nákupy
predĺžia, keďže všetky obchody sa počas tej doby zatvoria. Na to, že pasažieri sú tvrdohlaví a ťažko sa
s nimi vyjednáva. Na to, že veľa vecí nevyriešite okamžite- platí tu totiž "inshallah" a teda že všetko
bude, ak boh dá :). Musíte byť zahalené a nosiť tzv. abáje, tie sa však dajú zohnať v mnohých farbách a
variantoch a nemusíte aspoň riešiť, čo si pod ne obliecť- môžete tak chodiť do potravín trebárs aj v
pyžame.
Život v Saudi je rozdielny podľa toho, v akom meste
ostanete- Flynas má totiž základne v hlavnom meste
Riyadh a v meste na pobreží- Jeddah. Ak je pre vás
dôležitejšia voľnosť a prístupnosť, potom je pre vás
Jeddah, kde sa môžete chodiť potápať a compound je
v centre mesta a blízko ku všetkému. Ak je pre vás
však dôležitejší komfort a lepšia pracovná
organizácia, ostanete v Rijáde- tu je síce compound ďalej od centra, je však luxusnejšie zariadený a
spoločnosť zaisťuje niekoľko transferov denne, aby ste sa dostali na všetky potrebné miesta
(nemocnica, nákupné centrá a supermarkety). V súčasnosti Flynas otvára aj tretiu základňu v
Dammam, ktorá spája pozitíva Jeddy a Rijádu do jedného- mesto je pri mori, od Bahrainu chvíľu
taxíkom a len na skok letecky od Dubaja a navyše plné pozitívne naladených a príjemných ľudí. A ak
by sa vám zachcelo zmeny, dá sa požiadať o preloženie na druhú základňu.

Flynas sám o sebe je mladá a malá aerolínka. Letušiek a stewardov nás tu je rádovo len v stovkách, no
práve kvôli tomu sa ľahko so svojimi kolegami spoznáte, pozvú vás k sebe domov, navaria vám ich
tradičné jedlá. V súčasnosti žijem s dievčatami z Rumunska a Malajzie a neviem sa dočkať, až s nimi
navštívim ich krajiny a spoznám ich kultúru. Toto je vo veľkých aerolínkach náročnejšie- málokrát sa
vám stane, že letíte s tou istou osobou dvakrát a ťažšie preto nadväzujete kontakty. Navyše je pre mňa
vždy veľká radosť zistiť, že lietam so svojimi kamarátkami alebo sa počas letu rozprávať po slovensky,
ak mám to štastie na české a slovenské kolegyne :). S dievčatami sme si vytvorili menšiu komunitu,
nájdu sa medzi nami kaderníčky, kozmetičky či osobné trénerky a yoga inštruktorky a snažíme sa
navzájom si pomáhať.
Je nutné poznamenať, že Flynas nelieta tzv. layovery, teda
že sa po lete vždy vrátite naspäť do compoundu a väčšina
našich letov je v rámci Saudi, pričom medzinárodné lety
sú len do krajín okolo krajiny (Egypt, Kuvajt, Turecko,
Jordánsko apod). Pre mnohé dievčatá to predstavuje veľkú
prekážku- povolanie letušky je predsa hlavne o životnom
štýle a cestovaní okolo sveta. Napriek tomu sa počas
svojich dovoleniek a voľných dní dostanete na rôzne
miesta, mnohé z nás cestujú príležitostne do všetkých kútov sveta.
Pre tých šikovnejších a kariéry chtivých poskytuje Flynas niekoľko možností- už po roku lietania si
môžete podať žiadosť na Lead Flight Attendant, teda seniorskú pozíciu. Navyše, odtiaľ je len krôčik ku
práci pre manažment v podobe rôznych inštruktorov a supervízorov- Flynas je takto jedna z mála
aerolíniek, ktoré takúto šancu svojím letuškám a stewardom dávajú už tak skoro.
Na záver len toľko, že si nedovolím tvrdiť, že sú tu život a práca jednoduché. Ak vám ale ide o dobrú
skúsenosť či už do ďalšej kariéry alebo do života, a o možnosť našetriť si slušné peniaze, určite nad
touto možnosťou porozmýšľajte a poďte to
vyskúšať na recruitment- aj to samo o sebe je
predsa hodnotná skúsenosť.
Prajem všetkým dievčatám veľa šťastia na nábore
a teším sa, až vás stretnem na palube :).
Michaela

