-----Original Message----From: Vlad Oltean
Sent: Friday, April 11, 2014 3:49 AM
To: Alisa | Promo International
Subject: Salutari din UK! :)

Salut Alisa!
Asa cum am promis iti scriu dupa prima saptamana petrecuta aici. Am ajuns cu bine, totul e ok,
lumea e politicoasa, cu colegii ma inteleg bine (deja am si tras 2 betii crunte cu ei, dar a doua zi
m-am prezentat la lucru bineinteles :D ) iar momentan am nu unul ci 3 joburi.
Primul e cel pentru care am fost chemat aici adica kitchen porter. Al doilea l-am primit (nu l-am
cerut), in a 3-a zi petrecuta aici, intamplarea a facut ca una din fetele care lucra in housekeeping
sa se imbolnaveasca si am fost chemat sa duc tura ei pentru ziua respectiva, zi la finalul careia
sefa de departament a fost foarte incantata de felul in care mi-am facut treaba si m-a chemat si in
urmatoarele zile. Am acceptat bineinteles, iar dupa a doua zi m-a laudat managerului hotelului,
dupa care acesta mi-a oferit sa lucrez in restaurant ca si ospatar (spunandu-mi ca engleza mea e
chiar foarte buna si ca ar fi incantat sa incerc cel putin acel job, avand ocazia sa intru in contact
direct cu clientii.
E destul de greu sa imi impart timpul intre aceste 3 joburi pe care le-am primit dar deocamdata le
fac pe toate 3, urmand sa raman doar pe doua dintre pozitii, cel mai probabil pe cea de
housekeeping si pe cea de waiter.
In prima saptamana am reusit sa lucrez cam 68 de ore daca am calculat bine, maine urmand sa
imi primesc salarul cash deoarece inca nu am putut sa-mi deschid un cont bancar, cei de la banca
solicitandu-mi National Insurance Number.
Asadar toate sunt bune aici, sunt incantat de ceea ce se intampla in jurul meu, ma bucur ca am
cum sa imi ocup marea parte a timpului si va multumesc pentru ajutorul oferit!
Iti urez sa ai o zi buna, cu stima Vlad Oltean.

