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Faza przygotowawcza
Praktyki w OMV AG znalazłam na portalu internetowym www.karriera.at. Rekrutacja w
koncernie przebiegała bardzo sprawnie i przyjaźnie. Po wypełnienie aplikacji online na
stronie OMV, odbyłam rozmowę telefoniczną z osobą z HR-u. Po pozytywnej weryfikacji
otrzymałam telefon od asystenta przyszłego mentora. Ostatnim punktem byla rozmowa
telefoniczna z szefem Departamentu Finance & Projects, który jednocześnie był moim
opiekunem. Interview trwało około 50-60 min. Pytania dotyczyły zarówno ogólnej motywacji
realizowania praktyk w branży energetycznej, jak również merytoryki w obszarze finansów.

Procedury związane z kontraktem oraz dokumentacją odbyły się wyłącznie w drodze online.
Cały proces trwał około jednego miesiaca. Załatwienie Stypendium Erasmus Plus również
odbywa się bardzo szybko i bezproblemowo. Współpracując z Działem Programów
Międzynarodowych otrzymuje się szereg istotnych wskazówek, informacji jak przejść przez
proces aplikacyjny.

Przyjazd do Firmy organizującej praktykę
Optymalne sposoby transportu do Wiednia:
1. Pociąg – bezpośrednie połączenia z Warszawy
2. Samochód – Moim zdaniem najwygodniejsza opcja. Niestety przyjazd do Wiednia
samochodem jest dość drogi. Po pierwsze, ze względu na koszty paliwa. Po drugie,
opłaty za autostrady (Polska, Czechy, Austria). Po trzecie, parkingi w Wiedniu
praktycznie wszędzie są płatne (średnia miesięczna opłata to około 100 Euro.
Najtańsza opcja to możliwość skorzystania z sieci Park and Ride – miesiąc kosztuje 55
euro. To bardzo dobry wariant, gdyż P&R znajdują się blisko stacji metra, co
umożliwia szybkie dostanie sie do dowolnego miejsca w mieście).
3. Autobus, np. Polski Bus
4. Przewoźnicy
5. Strona internetowa blablacar.pl

Rozpoczęcie praktyki
Praktykę zawodową odbyłam w koncernie paliwowym OMV SA. Formalności, o których
należy pamiętać przed rozpoczęciem praktyk bądź w pierwszym tygodniu ich trwania, to:
 Wyrobienie zielonej karty ubezpieczeniowej e-card oraz przesłanie skanu numeru
karty do Dzialu Kadr w firmie
 Założenie rachunku bankowego w jednym z banków w Austrii (większość kont jest
płatnych. Wyjatek stanowi Erste Bank, który posiada ofertę dla studentów: darmowy
rachunek z darmowa karta Maestro na jeden rok).
 Zameldowanie i dostarczenie do Dzialu HR zaświadczenia o dokonaniu meldunku w
Wiedniu.

Zakwaterowanie
Polecam skorzystanie z opcji akademików. Akademiki w Wiedniu sa bardzo wygodne i
zwykle usytuowane w dobrych miejscach pod względem komunikacji. Można też wynająć
pokój / studio.
Strony na których jest najwięcej ofert to:
 jobwohnen.pl,
 bazaar.at
 willhabet.at.
Średni koszt miesięczny to 400-500 EUR (w dzielnicach położonych dalej od centrum można
znaleźć pokój do 300 EUR). Należy pamiętać, że przebywając w Wiedniu dłużej niż trzy
miesiące, należy sie uprzednio zameldować w urzędzie znajdujacym sie w dzielnicy, w ktorej
sie mieszka. Zmieniając zakwaterowanie trzeba także pamiętać o poinfarmowaniu o tym
fakcie urzędu. Przed powrotem do Polski nie mozna zapomnieć o wymeldowaniu się.

Opis praktyki
Praktyki w moim departamencie były bardzo ciekawe. Każdego dnia miałam kontakt z
nowymi zagadnieniami. Brałam udział w wielu projektach, które wymagały dokładnego
zagłębienia się

w temat.

W ramach stażu asystowałam Finanace&Mroject Manager,

uczestnicząc wspólnie z nim we wszystkich spotkaniach i współpracując przy wykonywaniu
różnego rodzaju raportów, analiz i prezentacji. Moje zadania były głównie związane z
tematyką wdrozenia i prowadzenia projektow inwestycyjnych w branzy energetycznej pod
katem optymalizacji finansowe.
Praca byla bardzo intensywna, wymagala ogromnej samodzielności i kreatywności.
Organizatorzy praktyki pozostawiali ogromne pole do własnych pomysłów i inicjatyw.

Życie towarzyskie i zwiedzanie:
Generalnie w Wiedniu nie można się nudzić. Wiedeń jest pięknym miastem, posiada bardzo
dobrze rozwinięta komunikację miejską, mnostwo wspaniałych zabytkow, wiele ciekawych

lokali i klubów. Oczywiście koncerty odbywają się tu niemalże codziennie. Generalnie OMV
nie organizuje spotkań towarzyskich dla praktykantów. Jednak grupa stażystów jest dość
liczna, wiec spotkania organizowaliśmy we własnym gronie (zazwyczaj za pomocą grupy na
facebook'u). W okresie letnim bardzo popularne są tu lokale na świeżym powietrzu (zwykle
nad Dunajem), natomiast w okresie bozonarodzeniowym nie moza nie odwiedzić
świątecznych jarmarków – znajduja sie doslownie na każdej niezabudowanej przestrzeni
Wiednia.

Ocena ogólna: 5
Ocena merytoryczna: 5

