Praktyka w ramach LPP Erasmus
Firma: Kreditech Holding - http://www.kreditech.com/
Departament: Business Intelligence
Miasto: Hamburg, Niemcy
Okres praktyki: 09.06.2014-09.09.2014 r.
Faza przygotowawcza:

Firmę poleciła mi koleżanka. Jest to startup bardzo intensywnie się
rozwijający i wchodzący na nowe rynki. Firma działa też w Polsce. Zawsze
jest duże zapotrzebowanie na stażystów w różnych działach, np. Business
Development, więc warto sprawdzać oferty na stronie firmy.
W moim przypadku osobą kontaktową w firmie był mój przyszły
bezpośredni przełożony i osoba z HR, która przeprowadzała ze mną
rekrutację. Ze względu na to, że na tę praktykę rekrutowałam się będąc
jeszcze na wymianie w ramach programu Erasmus największą trudnością
było dla mnie załatwienie wszystkich papierów na początku, zwłaszcza
pozyskanie podpisów, gdyż dokumenty krążyły między trzema krajami a
czasu na „dopięcie” wszystkiego było bardzo mało. Myślę, że dużym
ułatwieniem byłoby uznawanie skanów dokumentów.
Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę:

Ja przyjechałam do Hamburga z Francji, ze swojej wymiany, więc
musiałam wziąć samolot. Jednak z Warszawy do Hamburga można się
dostać na wiele sposobów np.
- autobusem (polskim busem do Berlina i stamtąd np. meinfernbus, są też
bezpośrednie połączenia autobusowe np. eurolines, ale trzeba się liczyć z
tym, że podróż zajmuje ok. 10 godzin)
- samolotem – bezpośrednio z Warszawy do Hamburga lata tylko LOT,
można próbować przez Gdańsk wizzairem lub przez Kraków rynairem
- pociąg – dość droga opcja, porównywalna do ceny biletu lotniczego, ale
szybsza niż autobus
- blablacar lub mitfahrgelegenheit

Rozpoczęcie praktyki

W firmie funkcjonuje coś takiego jak „Onboarding”, który polega na
wprowadzeniu nowej osoby do firmy. Trwa on przez pierwsze kilka dni.
Wówczas są prezentacje wszystkich departamentów, także wiadomo
potem kto za co odpowiada i można poznać wówczas nowych ludzi.
Ogólnie wszyscy są bardzo mili, a ludzie z HR pomagają przy załatwianiu
pierwszych formalności, zwłaszcza jak się nie zna niemieckiego. Dostaje
się też przewodnik „Pierwsze kroki w Hamburgu”
Jeśli chodzi o ogólne formalności to ważne jest bardzo załatwienie
meldunku zaraz po przyjeździe, inaczej nie można uzyskać numeru
telefonu ani otworzyć konta bankowego.

Zakwaterowanie:
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znalezieniu, wysyłając oferty. Jednak samemu trzeba sobie znaleźć
lokum, co w Hamburgu nie jest łatwe, gdyż popyt przewyższa podaż.
Cena mieszkania waha się od 350 do 600 euro w zależności od metrażu i
lokalizacji. Najlepszym źródłem ofert jest: www.wg-gesucht.de
Polecane dzielnice (dużo się dzieje, praktycznie w centrum):
- Eimsbüttel
- Altona
- Sternschanze
- St. Pauli
Spokojniejsze dzielnice:
- Eppendorf
- Winterhude
- Uhlenhorst
- Harvestehude
- Rotherbaum

- Hohe-Luft Ost/West
- Neustadt
- Othmarschen
- Ottensen
- Barmbek Süd
Opis praktyki:

Ja praktykę odbyłam w Departamencie Business Intelligence. Moje
zadania polegały na:
- pisaniu ad-hoc queries w języku postresql

na potrzeby innych

departamentów
- automatyzacja procesów, a więc tworzenie jobs w kettle (Pentaho)
- tworzenie raportów w IBM Cognos
- tworzenie raportów w języku R
- pomoc przy budowaniu hurtowni danych
Ogólnie praktyka była bardzo ciekawa i rozwojowa. Dostawałam nowe
zadania a w departamencie panowała super atmosfera. Firma jest
międzynarodowa, więc znajomość niemieckiego nie jest wymagana.
Trzeba za to znać bardzo dobrze język angielski, gdyż w tym języku jest
komunikacja w firmie. Średnia wieku w firmie to 27 lat, większość ludzi
jest spoza Niemiec np. z Kolumbii, USA, Australii, Pakistanu, RPA, więc
można poznać ludzi praktycznie ze wszystkich kontynentów 
Firma płaciła dość przyzwoicie jak na niemieckie warunki. Ponadto w
firmie są darmowe owoce, napoje (kawa, soki). Firma dofinansowuje
również kartę miejską lub siłownię – do wyboru. Ponadto można się
poruszać po firmie na hulajnogach i jest „fun room” pokój, gdzie można
obejrzeć tv, pograć w jakieś gry komputerowe lub w ping ponga.
Ogólnie poziom merytoryczny praktyki był bardzo wysoki i dużo się
nauczyłam.

Życie towarzyskie i zwiedzanie:

Firma organizuje dużo eventów np. turniej piłki nożnej lub imprezy po
pracy – afterwork. Było też raz wyjście na paintball i International Dinner
podczas którego każdy musiał coś przynieść ze swojego kraju. Firma
zachęca też do różnych form aktywności – wakeboarding, zawsze są
jakieś drużyny na maratony i triatlony. Nie można się nudzić 
Hamburg to też bardzo rozrywkowe miasto. Posiada on swoją Dzielnicę
Czerwonych Latarnii – Reeperbahn. Codziennie można właściwie znaleźć
coś do zrobienia np. wieczory filmowe, wyjścia do pubu, koncerty,
musicale. Hamburg to też piękne portowe miasto – można zobaczyć
nieraz wielkie statki przepływające przez Łabę i cumujące w porcie.
Znajduje się w nim największe muzeum morskie. Poza zabytkową częścią,
posiada on też nowoczesną dzielnicę – Hafencity, gdzie znajduje się firma.
Z Hamburga blisko też do morza – zarówno Bałtyckiego jak i Północnego.
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Bałtyckim i Sylt nad Morzem Północnym. Niedaleko jest też Lubeck,
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obsługiwane przez wizzair. W czerwcu można wybrać się też do Kiel na
Kielerwoche, weekend pełen miejscowych atrakcji i koncertów. Hamburg
znajduje się też 3 godziny od Berlina i można znaleźć tanie połączenia
autobusowe nawet za 5 euro.
W samym mieście jest bardzo dużo imigrantów, więc stosunkowo łatwo
kogoś poznać. Ze względu na dużą polską kolonię, można też znaleźć
tutaj polskich lekarzy.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych:

Stypendium bardzo mi pomogło na początku przy pierwszych wydatkach –
zwłaszcza przy opłaceniu mieszkania. Jednak nie wystarcza do utrzymania
się, na które trzeba przeznaczyć miesięcznie min. 700 euro. Koszt

utrzymania zależy też od stylu życia. Hamburg jest jednak na tyle dużym
miastem, że można zawsze zorganizować ciekawe wyjścia przy niedużym
koszcie. Działa tu też Lidl i Netto, gdzie można zrobić tanie zakupy.

Ocena:

Pod względem ogólnym: 5
Pod względem merytorycznym: 5

