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FAZA PRZYGOTOWAWCZA
Moja praktyka zagranicą przebiegła bardzo pomyślnie, nie natknąłem się na szczególne
trudności podczas swojego pobytu.
ZNALEZIENIE PRAKTYKI
Szukałem praktyki w dosyć specyficznej branży małych i średnich startupów internetowych.
Berlin był moją wymarzoną lokalizacją ze względu na prężnie rozwijające się środowisko
startupowe oraz unikalną atmosferę miasta. Ponieważ nie miałem wcześniejszego
doświadczenia w tej branży byłem otwarty na podjęcie praktyki na różnych pozycjach:
Business Intelligence Intern, Product Management Intern, Business Analyst Intern, Business
Development Intern itp. Określenie tych czynników ograniczyło pole moich poszukiwań i
wiedziałem już czym się kierować przy rozsyłaniu swoich CV. Nie korzystałem w tym celu ze
stron polecanych przez CPM, ale wziałem sprawy w swoje ręce. Jako że nie czułem się na tyle
swobodnie ze swoim poziomem swojego języka niemieckiego żeby w nim pracować, bardzo
pomocna okazała się strona www.berlinstartupjobs.com, która gromadzi oferty pracy w
startupach (z czego większość jest w Berlinie i na dodatek po angielsku).
ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI NA SGH
Załatwienie wszystkich formalności w CPM przebiegło bardzo sprawnie, Pani Agata Kowalik
była dla mnie bardzo wyrozumiała i z anielską cierpliwością wyjaśniła wszystkie moje
wątpliwości. Ponadto starała się mi doradzić i pomóc w mojej nietypowej sytuacji.
Nietypowość mojej sytuacji polegała na tym, że powtarzałem szósty semester i po nim
chciałem wyjechać na praktyki. Niestety ani program ani prawo obowiązujące w Niemczech
odnośnie płacy minimalnej nie do końco obejmował mój przypadek. Z pomocą Dziekanatu i
konsultacji u Prodziekana Maszczyka udało się jednak wypracować sposób, zgodnie z którym
mogłem wyjechać na praktykę. Proces był długi i skomplikowany, ale to raczej ze względu na
wyjątkowe okoliczności niż skomplikowanie procesów rekrutacyjnych.
PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE
W czasie praktyki w pracy posługiwałem się wyłącznie językiem angielskim, który mam
opanowany na poziomie proficiency, więc nie miałem w tej kwestii żadnych trudności. W
życiu codziennym znajomość języka niemieckiego była przydatna do komunikacji w sklepach,
restauracjach i urzędach, ale nie niezbędna. Osoby bez znajomości niemieckiego są w stanie
bez większych problemów operować w Berlinie - miasto jest bardzo międzynarodowe i niemal
wszyscy mówią po angielsku.
KWESTIE FINANSOWE
Stypendium pozwalało na pokrycie kosztów zakwaterowania, i w połączeniu z
wynagrodzeniem w postaci €600 miesięcznie było wystarczające do pokrycia kosztów życia
codziennego. Berlin jest relatywnie tanim miastem w porównaniu do innych dużych miast w
Niemczech.

PRZYJAZD DO FIRMY ORGANIZUJĄCEJ PRAKTYKĘ
Z Warszawy można dotrzeć do Berlina na wiele różnych sposobów:





Liniami airberlin z lotniska Chopina (WAW) na lotnisko Tegel (TXL)
Pociągiem
Liniami autobusowymi (www.goeuro.com)
Samochodem

Rzecz jasna, samolot zajmuje najmniej czasu (2,5h z transferami), ale również kosztuje
najwięcej. Pociąg zajmuje zazwyczaj około 5,5h, jest bardzo wygodny i oferuje połączenie WiFi. Najlepiej kupić bilety z miesięcznym wyprzedzeniem w Polsce, ponieważ są tańsze od tych
oferowanych przez DeutscheBahn (DB). Jest wiele linii autobusowych oferujących tę trasę, ale
czasy przejazdu się znacznie różnią – od 6 do 10h. Jest to najtańszy środek transportu.
Komunikacja miejska w Berlnie jest bardzo dobrze zorganizowana, dlatego dotarcie z dworca
kolejowego Hauptbahnhof / lotniska Tegel (TXL) / dworca autobusowego Zentraler
Omnibusbahnhof Berlin (ZOB) do jakiegokolwiek punktu miasta nie powinno sprawiać
problemów. Bilet komunikacji miejskiej kosztuje €2.70.
Autostrada Wolności prowadzi z Warszawy do Berlina, ale jest płatna (w sumie 78zł za
wszystkie bramki – tak było przynajmniej w lutym 2015). Jest to dobra możliwość dla osób,
które zabierają wiele rzeczy ze sobą.

ROZPOCZĘCIE PRAKTYKI
Praca w Niemczech ma taki mankament, że w podczas pierwszych tygodni pobytu jest wiele
formalności do wypełnienia – rejestracja w Buergeramcie, umowy z ubezpieczycielami, i
mnóstwo papierkowej roboty zwiazaniej z szukaniem i organizacją mieszkania.
Pracodawca miał zautomatyzowany program przygotowawczy przeprowadzający przez
pierwsze kroki poznawania działalności firmy. Wszyscy pracownicy są gotowi pomóc w
przypadku trudności i podzielić się wiedzą w przypadku rzeczy wymagających wyjaśnienia.
Atmosfera współpracy i wzajemnego wsparcie jest silnie zakorzeniona w firmie.

ZAKWATEROWANIE
Firma nie zapewnia zakwaterowania – należy je sobie znaleźć na własną rękę. Human
Resources ma przygotowaną listę stron internetowych pomocnych w poszukiwaniu mieszkań
i są zawsze gotowi pomóc z formalnościami i przy wyjaśnianiu zawiłości niemieckiej
biurokracji. Wyposażenie mieszkania bardzo zależy od oferty, moim zdaniem należy
przyjechać z wyprzedzeniem i znaleźć odpowiednie miejsce odpowiadające preferencjom, a to
zajmuje troche czasu. Koszty pokoju zazwyczaj się mieszczą w zakresie €300 – €500
miesięcznie w zależności od lokalizacji, powierzchni i jakości mieszkania.

OPIS PRAKTYKI
Jak już wspomniałem wcześniej cała oficjalna komunikacja odbywała się w języku angielskim
(nieoficjalna w różnych językach: francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, hiszpańskim).
Jednym z moich głównych obowiązków było raportowanie: dla Zarządu, Inwestorów oraz
różnych departamentów w firmie. Celem mojego działu w okresie po rozpoczęciu moich
praktyk była automatyzacja części raportowania, żeby mieć więcej czasu na inne zadania.
Współpracowałem bardzo blisko z działem marketingu online (głównie SEM i Paid Social
Media) i wspierałem ich przy optymalizacji kampanii reklamowych za pomocą A/B testing i
innych narzędzi. Ważną i niezwykle interesującą częścią pracy było badanie oraz analiza
różnych trendów i zależności na podstawie posiadanych danych.

ŻYCIE TOWARZYSKIE I ZWIEDZANIE
CO OFERUJE MIASTO
Berlin jest znany w całej Europie ze względu na swoją kulturę, zabytki i scene muzyczną…
KLUBY
Berlin jest uznawany za stolicę muzyki elektronicznej, można to zaobserwować przez
mnogość artystów występujących w najlepszych klubach w mieście. Scena muzyczna jest
bardzo rozwinięta i bez szczególnych trudności można znaleźć miejsce odpowiadające
własnym preferencjom. Takie wielkie nazwy jak Berghaim, Watergate, Tresor to tylko
początek długiej listy klubów które należy odwiedzić podczas swojego pobytu.
Charakterystczną cechą dla najbardziej znanych klubów w Berlinie jest bardzo dokładna
selekcja, w niektórch miejscach nie należy się dziwić rzeszom ludzi, którzy zostali odrzuceni
bez szczególnego powodu przez bramkarzy. Dosyć ciekawym pomysłem jest
możliwość pójścia do klubu rano, po niedzielnym śniadaniu (wiele klubów jest otwartych np.
od 23:59 w sobotę przez 24h) i wbrew przypuszczeniom wcale nie są one puste! Również
można się natknąć na kolejki do wejścia (zazwyczaj jednak znacznie krótsze od tych w nocy).
ZWIEDZANIE SAMEGO MIASTA
Miasto oferuje tak wiele różnych atrakcji, że czasem można mieć trudności z wyborem…
Pergamon Museum, Berliner Dom, Muzeum Historii Żydów oraz inne zabytki, swoimi
kolekcjami mogą zapewnić godziny jak nie dni zwiedzania. Ponadto po całym mieście są
rozrzucone niezliczone wystawy fotograficzne, malarskie czy promujące innej formy sztuki.
Do innych atrakcji w mieście należą m.in. widok z wieży telewizyjnej, rozrzucone po mieście
kina pod gołym niebem, zwiedzanie zakamarków Kreuzberga (centralnie położona dzielnica
w Berlinie), targi staroci w różnych punktach miasta oraz wiele innych…
FESTIWALE I KONCERTY

W Berlinie festiwale odbywają się cały rok, ale oczywiście w czasie letnim jest ich znacznie
więcej. Są to festiwale muzyczne, artystyczne, filmowe oraz inne (np. Berlinale, Lollapalooza,
Berlin Fashion Week). Ponadto można się natknąć na koncerty na świeżym powietrzu (w
niedzielę w Mauerparku), festiwale Open-air w parkach i klubach na otwartym powietrzu (np.
Spandau Citadel Music Festival, Torstrasse Music Festival).
GDZIE POJECHAĆ NA WEEKEND ?
Dookoła Berlina jest wiele jezior, nad które warto pojechać gdy pogoda staje się zbyt gorąca
do wytrzymania. Mueggelsee, Tegelersee, Weissensee czy Havel znajdują się w zasięgu
komunikacji miejskiej. Pobliskie miasta warte odwiedzenia to m. in. Potsdam, Brandenburg
lub Ebeswalder.

PRAKTYCZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW EKONOMICZNYCH
CENY WYBRANYCH PRODUKTÓW
Awokado - €1 za sztukę
Sześciopak piwa Becks (6x0,33l) – €3,50
Jogurt 500g – €1
Filet z piersi kurczaka – €10 / kg
Muesli 750g – €5,50
Haribo 200g - €1
POLECANE SKLEPY
Rewe, Netto, Lidl
HANDEL W NIEDZIELĘ
Prawie wszystkie sklepy (zarówno te duże jak i małe) są zamknięte. Kwitną w tym czasie
usługi gastronomiczne – restaurcje, kawiarnie i lodziarnie są pełne ludzi.
WARTE POLECENIA MIEJSCA NA OBIAD
Dolores, Maria Bonita, Shiso Burger, The Bird, Tommi’s Burger, La Pause, DuDu,
Burgermeister, Wietnamski bar przy Brunnenstrasse 4, Madami, Chicago Williams BBQ,
MarktHalle 9.

INNE
POŁOŻENIE FIRMY

Na początku firma znajdowała się prze Potsdamer Platz – bardzo dobrze skomunikowana
lokalizacja, w samym centrum miasta. Po miesiącu firma przeprowadziła się na
Rosenthalerstrasse, która znajduje się w centrum wydarzeń startupów. Lokalizacja również
bardzo dogodna, połączenie dwoma liniami U-Bahna, S-Bahnem oraz tramwajami i
autobusami.
DOSTĘP DO KOMPUTERA , DRUKARKI I INTERNETU
Na samym początku miałem komputer tymczasowy, ale po kilku tygodniach otrzymałem
nowego MacBooka Pro do pracy. Dostęp do drukarki ma każdy, więc drukowanie
jakichkolwiek dokumentów nie jest problemem (chociaż jest nacisk, żeby drukować tylko
niezbędne rzeczy, w celu ochrony środowiska). W obudwu biurach był dostęp do szerokopasmowego internetu (zarówno Wi-Fi jak i po kablu).
SPORT
Kluby fitness i siłownie są rozlokowane dosyć gęsto, więc można wybierać do której się
zapisać. W Berlinie jest dużo społeczności zainteresowanych konkretnymi sportami – Frisbee,
longboardy, rowery, landkiting i wiele innych. Firma sama organizuje cotygodniową grę w
siatkówkę plażową oraz cotygodniowe lekcje salsy.

OCENA
Praktykę oceniam jako ogromny sukces. Spełniłem swój podstawowy cel jakim było poznanie
sceny startupowej w Berlinie. Rozpocząłem pracę w dziale, o którym wcześniej nie miałem
pojęcia i nauczyłem się w nim funkcjonować. Krzywa nauczania jest niesamowita i czuję jak
jak bardzo się rozwinąłem przez te 3 miesiące. Poznałem siebie znacznie lepiej i dowiedziałem
się czego nie chcę robić w życiu (co jest pierwszym krokiem do poznania co bym chciał robić).
Poznałem dużo bardzo ciekawych osób związanych ze sceną startupową i nawiązałem
kontakty, które przetrwają lata. Firma zaoferowała mi kontrakt na pełen etat po zakończeniu
praktyki, co świadczy o tym, że obydwie strony były zadowolone ze współpracy. Atmosfera
w firmie jest niesamowita i czuję się świetnie w swoim miejscu pracy. Życzę, żeby każdy trafił
tak dobrze jak ja.

