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Mobilnost v Antwerpen 

 

Tujina me je od nekdaj mikala in po informativnem dnevu na naši šoli sem se odločila, da je 

Erasmus+ izmenjava nekaj, česar v svojih študentskih letih ne želim izpustiti. Dobila sem idejo, 

da bi šla delati prakso v Belgijo in sicer v Flamski del Belgije v mesto Antewrpen. Belgija je 

znana po najboljši čokoladi. To me je toliko pritegnilo, da sem želela opravljalti prakso v zelo 

znani slaščičarni in čokoladnici DelRey. DelRey obratuje že več kot 50 let in spada med 100 

najboljših slaščičarn v svetu. Število vseh zaposlenih je približno 20, vključno z zaposlenimi v 

trgovini, kjer se svoje izdelke tudi prodajajo. Delo se opravlja na dveh oddelkih in sicer na 

oddelku za čokoladne izdelke in pralineje in drugi oddelek za izdelavo tortic, različnih sladic, 

desertnih piškotkov in sladoled. Kot praktikantka sem delala povsod, 80% dela pa je bilo v  

čokoladnem oddelku. Vsak dan smo delali več tisoč pralinejev v obliki diamantov, ki se pošiljajo 

na Japonsko. Tam je namreč še ena trgovina DelRey. Delovni čas je bil kot če bi tam bila v redni 

službi, od 7. do 16. ure (najpogosteje), včasih sem zaključila tudi prej. Stik z delodajalcem sem 

vzpostavila sama, najprej preko elektronske pošte, potem pa sem imela priložnost iti tudi na 

osebni razgovor. Možnosti bivanja v študentskem domu nisem imela, ker so večina študentskih 

domovih že zasedena in rezervirana za domače študente. Sobo sem iskala preko spletnih strani 

ter jo našla še pred odhodom na izmenjavo. Mesečno sem plačala 450 evrov (vključeni stroški). 

Pred prihodom sem plačala varščino v znesku 1 mesečne najemnine, ki pa sem jo na koncu 

dobila povrnjeno. Po mestu sem se peljala z busom in z metrojem, 3-mesečno vozovnico so mi 

zagotovili v podjetju. Za ogled ostalih belgijskih mest sem se najpogosteje peljala z vlakom, ki 

ima zelo ugodne karte za mlade do 26 let (GO PASS). V Belgiji sta uradna jezika francoščina in 

nizozemščina.V Antwerpnu se pa govori nizozemsko. Pred odhodom in med prakso sem imela 

na voljo OLS spletni tečaj, kjer sem pridobila osnovno znanje. Jezik komunikacije na praksi je 

bila angleščina, med prakso pa sem se naučila tudi nekaj besed njihovega jezika. Glede na to, da 

prej nisem imela nobenih izkušenj s slaščičarstvom, sem se s prakso naučila veliko novih stvari, 

na bolj profesionalni ravni. Izmenjavo bi priporočila vsakomur, saj je to enkratna priložnost za 

samostojno življenje, spoznavanje samega sebe, novih prijateljev in kulture ter seveda 

pridobivanje novega znanja na strokovnem področju.  
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