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Faza przygotowawcza
Znalezienie praktyki
Ofertę praktyk znalazłam na stronie internetowej Rocket Internet, w zakładce „Join us”. Firmę
polecam wszystkim osobom, które szukają praktyk zagranicznych w start-up’ach
działających w różnych obszarach i lokalizacjach. Najczęściej praktykanci poszukiwani są do
biur w Berlinie, Monachium, Madrycie, Singapurze i na Filipinach. Zaaplikowałam do różnych
lokalizacji na całym świecie w obszarze Business Development. Po kilku tygodniach
otrzymałam e-mail z departamentu HR dotyczący umówienia się na rozmowę telefoniczną.
Przed otrzymaniem finalnej oferty odbyłam trzy rozmowy telefoniczne z: HR, dyrektorem
działu oraz country head’em. Rozmowy odbywały się w języku angielskim. W sumie
prowadziłam rozmowy z trzema start-up’ami Rocket Internet, a wszystkie procesy wyglądały
dosyć podobnie.

Załatwienie formalności na SGH
Wszystkie formalności związane z praktykami w ramach programu warto załatwić przed
wyjazdem. Pozwoli to uniknąć problemów podczas pobytu za granicą. Warto też wziąć pod
uwagę, że zdobycie podpisów pracodawcy może zająć nawet miesiąc. Dokumenty
ERASMUS wysłałam bezpośrednio do działu HR, wyjaśniając dokładnie, na czym program
ERASMUS polega, a po uzyskaniu podpisów osób odpowiedzialnych za praktyki, czekałam
jeszcze ponad 2 tygodnie na podpisane dokumenty wysłane pocztą. Dla Uczelni nie
stanowiło problemu, jeżeli niektóre dokumenty zostały dostarczone przez inną osobę, dopóki
były poprawnie wypełnione.
Przygotowanie językowe
Rozmowy przeprowadzone zostały w języku angielskim, ponieważ w tym języku odbywały
się również praktyki. Jeśli ktoś chciałby przyjechać do Rocket Internet lub ogólnie do Berlina
z myślą o poprawie języka niemieckiego to nie są to najlepsze opcje. W firmie pracuje
bardzo wielu obcokrajowców i choć nadal większość stanowią Niemcy, wszyscy, dla których
ten język stanowi barierę, mogą się swobodnie porozumiewać w pracy w języku angielskim.
Sprawy urzędowe, choć trudniej niż w języku niemieckim, również da się załatwić, nawet z
urzędnikami słabo mówiącymi w języku angielskim. Główne biuro Rocket Internet w Berlinie
oferuje dla wszystkich chcących podszkolić swój język niemiecki bezpłatne kursy, zazwyczaj
na poziomach A1/A2 i B1/B2 oraz pomaga w zorganizowaniu tandemów językowych.
Kwestie finansowe
Odbywając praktyki w Niemczech należy liczyć się z niezbyt wysokim wynagrodzeniem.
Jednak po okresie próbnym można się już spodziewać znacząco lepszego wynagrodzenia.
Mając już doświadczenie oraz ukończone studia pierwszego czy odpowiednio drugiego
stopnia można oczywiście negocjować wynagrodzenie przed rozpoczęciem praktyk. Za
wynagrodzenie w Rocket Internet można pokryć koszty mieszkania oraz częściowo koszty
życia. Natomiast w połączeniu ze stypendium ERASMUS część środków można nawet
zaoszczędzić.
Przyjazd do Firmy organizującej praktykę
Do Berlina, a także później pomiędzy Warszawą i Berlinem, podróżowałam pociągami
Intercity. Najtańsze bilety z Warszawy zaczynają się od 29EUR, te z Berlina od 39EUR.
Warto zdecydować się na termin wyjazdu wcześniej, ponieważ promocyjne bilety znikają
bardzo szybko. Później ceny zbliżają się do 70EUR. W takiej sytuacji alternatywą mogą być
busy, które choć jadą 9h (w porównaniu do 5h pociągiem), kosztują stale ok. 18EUR, np.
Simple Express.

Rozpoczęcie praktyki
Pierwszego dnia dział HR organizuje dla rozpoczynających praktykantów Onboarding Day, w
czasie którego są oni oprowadzani po firmie oraz zaznajomieni z procedurami i
formalnościami związanymi z przeniesieniem się do Berlina / Niemiec w związku z
praktykami. Pierwszego dnia praktykanci otrzymują także kartę dostępu oraz laptopa.
Zakwaterowanie
Rocket Internet nie wspiera poszukiwania zakwaterowania, a znalezienie pokoju do
wynającia w przystępnej cenie oraz z dogodnym dojazdem do dzielnicy Mitte, gdzie mieści
się biuro, stanowi pewne wyzwanie. Niemniej jednak po dwóch tygodniach poszukiwań na
stronie: http://www.wg-gesucht.de/ oraz kilku skype-interviews udało mi się znaleźć bardzo
sensowny pokój w mieszkaniu położonym w dzielnicy Wedding (przy stacji linii U-Bahn
prowadzącej do biura w ok. 15 min) oraz z pełnym wyposażeniem kuchennym itp.,
pozostając w Polsce. Do Berlina przeprowadziłam się w niedzielę wieczorem, a praktyki
rozpoczęłam w poniedziałek rano, tak więc nie jest konieczny wcześniejszy przyjazd.
Właściwie najtańsze pokoje zaczynają się od 350EUR, trzeba się jednak liczyć z tym, że są
one znacznie oddalone od centrum. Budżet 400-450EUR oraz intensywne poszukiwania
pozwalają na znalezienie pokoju zarówno z dobrym dojazdem jak i w dobrym stanie.

Opis praktyki
Rocket Internet jest globalną firmą, w której pracują ludzie z całego świata, od Kanady przez
Rosję po Indie i Koreę Południową. Ludzie są bardzo otwarci, zdolni oraz ambitni, a
większość z nich przyjechała do Berlina właśnie, aby odbyć te praktyki. Specyfika pracy w
start-up’ie sprawia, że wszyscy są bardzo proaktywni oraz zawsze chętni, aby pomóc w
pracy i w organizacji życia w Berlinie. Kultura organizacyjna pozwala praktykantom na bycie
odpowiedzialnymi za kluczowe dla start-up’u zadania. Hierarchiczność jest praktycznie
niezauważalna. Praktykanci otrzymują określone zadania, ale to od nich zależy jak
rozplanują sobie pracę i w jaki sposób dojdą do rezultatów. Godziny pracy w start-up’ach
Rocket Internet przypominają nierzadko te, których można by oczekiwać pracując w firmie
konsultingowej, a nadgodziny nie były wynagradzane. W ramach umowy praktykantom
przysługuje urlop w wymiarze 24 dni na rok.
Życie towarzyskie i zwiedzanie
Oprócz sporadycznego newslettera, wysyłanego przez Office Managerki, odnośnie dużych
wydarzeń w Berlinie (a także zmian w środkach komunikacji), Lendico organizuje w każdy
pierwszy czwartek miesiąca Office Party. Oprócz tego w czasie lata Rocket Internet
zorganizował imprezę poza biurem dla wszystkich start-up’ów mieszczących się w Berlinie.

Ze względu na mnogość osób z zagranicy pracujących w Rocket Internet, które mieszkają w
Berlinie jedynie w związku z praktykami, większość z nich jest często chętna do organizacji
wszelkiego rodzaju spotkań po pracy oraz weekendowych wyjść. Z popularnych miejsc warto
wymienić Club der Visionaere, Badeschiff, Weinerei, Chalet oraz pchli targ Mauerpark.
Oprócz miejsc do zwiedzania wymienianych w każdym przewodniku, mieszkając w Berlinie,
warto również pojechać nad jedno z licznych jezior. Jednym z wartych polecenia miejsc w
okolicy Berlina jest Poczdam, do którego można dojechać w niespełna godzinę.
Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
Wszystkie informacje dotyczące zameldowania oraz uzyskania potrzebnych dokumentów
otrzymałam od działu HR. Samo zameldowanie się w Berlinie to wyprawa o 7:30 i czekanie
w kolejce około 4h. Oprócz tego należy zapisać się do dowolnej kasy chorych (Rocket
Internet współpracuje z TK) za pośrednictwem maila. TK natomiast załatwia wszelkie
formalności związane z uzyskaniem Health Insurance Number oraz Social Insurance
Number, wymaganych przez każdego niemieckiego pracodawcę. Numer podatkowy można
otrzymać pocztą po zameldowaniu się w Bürgeramt lub udając się do Finanzamt (ponownie
dość wcześnie rano). Warto załatwić wszystkie formalności jak najwcześniej, ponieważ
część z nich warunkuje wypłatę wynagrodzenia. Nie było konieczne założenie rachunku
bankowego w Niemczech. Zwykłe konto w polskim banku w walucie euro rozwiązywało tę
kwestię. Berlin jest stosunkowo niedrogim miastem w Niemczech. Lunch to najczęściej
wydatek ok. 6EUR za posiłek. Jeżeli chodzi o artykuły spożywcze, są one droższe, ale
różnice cenowe nie są duże. W mojej okolicy obok siebie znajdowały się Aldi, Kaufland, Lidl i
Real, co pozwalało na spore oszczędności w zakupach. Duże sklepy czynne są w soboty
nawet do 23:30, natomiast w niedziele wszystkie sklepy są zamknięte.
Inne
Praktyki oceniam bardzo pozytywnie. Miałam okazję pracować w międzynarodowej
organizacji, w której decyzje zapadające w moim biurze przekładały się na rynki lokalne w
kilku krajach. Uważam, że zagraniczne praktyki to bardzo cenne doświadczenie. Praca w
Rocket Internet umożliwiła mi dodatkowo stałą współpracę w międzynarodowym zespole
młodych, zdolnych i ambitnych osób z całego świata oraz poznanie różnic w ich stylach
pracy.
Ocena: 4.0

