Programu Praktyk LLP Erasmus- raport z pobytu na programie

Miejsce praktyk: Francja, Brétigny-sur-Orge
Nazwa firmy : MY DRIVER, TRANSPORT BAGHERI
Termin przebywania na praktyce: 30/06/204-30/09/2014

I. Faza przygotowawcza
1) Znalezienie praktyki

Warto rozpocząć poszukiwanie praktyk jak najwcześniej. Przedsiębiorcy niechętnie
rekrutują na praktykę osoby mieszkające zagranicą.

2) Załatwienie formalności na SGH

Na stronie SGH wypisane są wszystkie niezbędne dokumenty, które należy
dostarczyć przed wyjazdem. Wszelkie pytania kierowałam drogą mailową do Pani
Agata Kowalik, która bardzo szybko odpisywała na wszystkie wiadomości.

3) Przygotowanie językowe

Wyjeżdżając do Francji trzeba być nastawionym na komunikację tylko w języku
francuskim.

4) Kwestie finansowe

Jadąc do Francji proponuję znaleźć praktykę ,która trwa powyżej 3 miesięcy
( zgodnie z prawem, powinny być on płatne). Wysokość stypendium zdecydowanie
nie wystarcza na utrzymanie w Paryżu. Koszt utrzymania min 900euro/mies.

II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę

Przelot/Transport na własną rękę/Odebranie z lotniska

Do Paryża można dolecieć na lotnisko w Beauvais tanimi liniami
lotniczymi: Wizzair, lub Ryanair, następnie należy dojechać do Paryża
bezpośrednim autobusem do Paris Porte Maillot (15 euro bilet). Ja mieszkałam w
Paryżu a do pracy jechałam samochodem z jednym z pracowników firmy.

III. Rozpoczęcie praktyki

Pierwsze dni w nowej firmie przebiegły bardzo pozytywnie. Zostałam przedstawiona
wszystkim pracownikom.
Przydzielono mi opiekuna praktyk, który wdrażał mnie we wszystkie obowiązki.
Pierwszego dnia zorganizowano małe ''przyjęcie powitalne”.

IV. Zakwaterowanie
Największym problemem, z którym borykałam się przed przyjazdem do Paryża było
zakwaterowanie. Szukanie na odległość jest trudne, gdyż
warunki przedstawiane w ogłoszeniach często mają się nijak do rzeczywistości.
Stronami, które mogę szczególnie polecić są : www.leboncoin.pl www.pap.fr oraz
www.appartager.com.
Przy poszukiwaniu mieszkania warto zawsze dowiedzieć się , czy przysługuje CAF
(Caisses d'Allocations Familiales; www.caf.fr) – je
st to zasiłek do mieszkania, o który można się ubiegać (często dofinansowanie jest
w wysokości 30% miesięcznego najmu).
W Paryżu koszmarnie trudno jest o jakiekolwiek lokum. Pokoje są bardzo drogie 600800euro/mies a w dodatku urządzane są ''castingi” na lokatora.

IV. Opis praktyki

Praktyki odbyłam w firmie zajmującej się przewozem osób. Aktywnie uczestniczyłam
i pomagałam wszystkim osobom pracującym w biurze a przede wszystkim

organizowałam comiesięczne spotkania zarządu oraz pracowników firmy.
Raportowałam każde spotkanie. Uczestniczyłam w spotkaniach mające na celu
usprawnienie działalności firmy oraz podwyższenie kompetencji pracowników.
Odbierała również zgłoszenia klientów. Zajmowałam się również księgą skarg i
zażaleń. Miałam możliwość asystować w paru spotkaniach działu marketingu.
Praktyki całkiem ciekawe ale dojazdy do firmy zajmowały mi ponad 2h każdego dnia,
dodatkowo często proszono mnie o przyjście do firmy w soboty.

V. Życie towarzyskie i zwiedzanie

Miasto oferuje nieskończenie wiele atrakcji, klubów, wystaw, koncertów, itp.
Paryż jest wspaniałym miejscem jeśli chodzi o atrakcje turystyczne. Warto podkreślić,
że do 26 roku życia wstęp do większości zabytków jest za darmo. Ponadto będąc w
Paryżu zdecydowanie polecam wycieczkę
do Disneylandu. Nie jest to tania impreza, ale wrażenia bezcenne.

VI. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych

Paryż, zaraz po Londynie, jest jednym z najdroższych miast Europy. Cena każdego
produktu jest prawie 4 razy droższa niż w Polsce. Sklepy w niedzielę zazwyczaj
zamknięte.

VII. Inne:

Położenie firmy było fatalne. Bardo dużo czasu straciłam na dojazdy (w soboty było
jeszcze gorzej, dojazd zajmował prawie 2h). Proponuję szukać praktyk w firmie
mieszczącej się w Paryżu.

VIII. Ocena
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