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LANDAL WINTERBERG, UNA EMPRESA AMB MOLT DE PODER
Landal Winterberg situat a Winterberg, Hochsauerland, Alemanya forma part de una gran empresa
Holandesa internacional que es diu Landal Greenparks repartint 83 establiments en 9 diferents països de la
Unió Europea on Alemanya i Holanda tenen el major nombre d’elles. Landal Winterberg està situada en
una zona de montanya on la temporada alta és a l’hivern on es pot a arribar a temperatures de més de -20
graus de temperatura per tant està rodejada de pistes per fer esports d’hivern. Encara que la temporada
més alta sigui en el ple hivern, a l’estiu també trobam temporada alta, òbviament no comparat amb
l’hivern però xerram de que els 200 bungalows disponibles estan tots reservats per els clients. Dit això
durant els 2 mesos de feina que vaig fer allà, vaig treballar en el departament de Fun and entretainment on
em vaig dedicar a realitzar diferents activitats a l’aire lliure com Mountainbike, senderisme, supervivència,
tir amb arc, entrenament militar, etc. Per jo, tot això va ser totalment nou ja que estar allà es totalment
contrari a Menorca ja que esteim xerrant d’una zona muntanyosa sense mar a les bandes i amb una
temperatura molt diferent. En el meu cas vaig tenir un supervisor amb el que vaig fer feina quasi tots els
dies i el que em va ajudar moltíssim a desenvolupar-me en la feina ja que havia d’aprendre un nou idioma,
l’Alemany (molt complicat d’aprendre) i apart holandès ja que el 80% dels clients que venen en temporada
alta venen d’Holanda. Apart de totes aquestes dificultats vaig poder sortir endavant per el meu propi peu
ja que era una feina que m’agradava apart de que em vaig sentir molt ben cuidat per la gent de la empresa
ja que ens dúiem be i per tant fer feina era molt més fàcil. També una cosa que em va agradar molt és que
els alemanys a l’hora de fer la feina, són molt serius i la fan be cosa que és molt important en una empresa
tant grossa ja que si la gent no està organitzada podria resultar en un caos total i més encara en temporada
alta.
En un petit resum em va agradar tant que hi tornaré a fer feina allà ja que això de les activitats al aire lliure
era la primera vegada que aquesta empresa ho provava per veure com anava la cosa i sembla que els hi ha
agradat per tant em van oferir feina allà i avam si això pot seguir endavant ja que és una feina molt bona.

