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Faza przygotowawcza
Znalezienie praktyki

Ofertę praktyk znalazłam na stronie internetowej firmy Rocket Internet. Wypełniłam
formularze aplikacyjne na interesujące mnie ogłoszenia w różnych biurach firm w Europie.
Po kilku tygodniach otrzymałam e-mail od departamentu HR z zaproszeniem na rozmowę
kwalifikacyjną. Przed rozpoczęciem praktyk odbyłam dwie rozmowy rekrutacyjne z HR oraz
bezpośrednim managerem działu. Rozmowy odbywały się w języku angielskim.

Przygotowanie językowe

Rozmowa odbywała się w języku angielskim, gdyż jest to język używany w firmie najczęściej.
W firmie pracuje bardzo dużo obcokrajowców i językiem urzędowym jest glownie angielski.
Z uwagi na fakt, że trafiłam do Monachium oczywiście wszystkie sprawy urzędowe oraz te
związane z codziennym życiem muszą być załatwiane w języku niemieckim. W urzędach, tak
jak i na całym świecie panie w okienkach raczej nie władają biegłym angielskim.

Kwestie finansowe

Moje doświadczenie pokazuje, że wynagrodzenie było na zadowalającym poziomie. Pomimo
plotek, że praktyki w Niemczech nie są dobrze wynagradzane (o ile w ogóle otrzymuje się
jakiekolwiek wynagrodzenie), uważam że nie było źle. Być może ma to zwiazek z faktem
wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech od poczatku roku 2015. Za wynagrodzenie
w ramach praktyki można pokryć koszty mieszkania. Jednak w połączniu ze stypendium
ERASMUSA spokojnie można pokryć również i koszty życia.

Załatwienie formalności na SGH

Wszystkie formalności związane z Praktykami Erasmus radzę załatwić przed wyjazdem.
Warto też wziąć pod uwagę, że zdobycie podpisu pacodawcy może zająć nawet wiecej niż

miesiąc, tak jak w moim przypadku – jest to istotne z uwagi na fakt, że do Uczelni
dostarczone muszą być oryginały dokumentów na miesiąc przed wyjazdem.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę

Najwygodniejsze połączenie do Monachium to zdecydowanie lotnisko w Warszawie.
Minusem jest to, że w zasadzie nie latają do Monachium tanie linie lotnicze, a wiec koszt lotu
w dwie strony to około 200 euro. Mimo, że lotnisko położone jest dość daleko od centrum
miasta, pociągi jeżdżą co 20 minut.

Rozpoczęcie praktyki

Pierwszego dnia jeden z reprezentantów zespołu zarządzającego firmą przeprowadza
onboarding meeting, podczas którego prezentuje misje i wizje firmy oraz ogólną strukturę
i historię przedsiębiorstwa. Następnie wraz z cała grupą nowoprzyjętych udaliśmy się na
powitalny lunch. Resztę dnia spędziłam w nowym zespole. Zostałam zaznajomiona ze
wszystkimi zasadami firmy, dzięki czemu mogłam szybko rozpocząć pracę. Nie było też
problemu ze wszystkimi pozwoleniami, kartami dostępu oraz laptopem.

Zakwaterowanie

Firma jako taka nie wspiera żadnych poszukiwań zakwaterowania, a znalezienie czegoś
w korzystnej cenie na własną rękę jest dość trudne. Ceny wynajmu mieszkań w Monachium
są dość wysokie. Mi udało się znaleźć mieszkanie poprzez jedną z grup na Facebooku. Cena
pokoju to 400 EUR plus kaucja o równowartości czynszu.

Opis praktyki

Westwing jest globalną firmą, w której pracują ludzie z całego świata, łącznie ponad 40
narodowości. Ludzie są bardzo otwarci. Zawsze są chętni pomóc w pracy i w organizacji życia
poza firma. Kultura organizacyjna pozwala nawet praktykantom na robienie bardzo

odpowiedzialnych zadań. Jest bardzo mała hierarchiczność – co czesto charakteryzuje startupy.

Życie towarzyskie i zwiedzanie:

Ludzie pracujacy w Westwing sa bardzo otwarci i towarzysci, dlatego też są bardzo chętni do
organizacji wszelkiego rodzaju spotkań po pracy oraz organizacji prywatnych imprez. Co jakis
czas organizowane sa firmowe imprezy tematyczne, a także osobne spotkania tylko dla
stażystów w mniej formalnej atmosferze. Jeśli chodzi o zwiedzanie – raczej we wlasnym
zakresie. Samo Monachium jest bardzo ładnym i zadbanym miastem. Najfajniejszym
miejscem do spedzania cieplych i upalnych weekendow jest zdecydowanie Englischer Garten
– ogromny park, w którym można nawet spróbować surfingu! Miasto jest też usytuowane
bardzo blisko Alp – do alpejskich miasteczek są bardzo częste pociągi, cena to okolo 20 euro.
Łatwo też o weekendowy wypad do Szwajcarii, Austrii czy Czech – bardzo tanio można kupić
bilety na autobusy (a’la Polski Bus) i zobaczyć kawałek Europy.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych:

Wszystkie informacje dotyczące zameldowania oraz uzyskania dokumentów z urzędów
otrzymałam pierwszego dnia w firmie. Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest
meldunek. Następnie należy zdobyć takie dokumenty jak ubezpieczenie oraz numer
podatkowy. Bez tych dokumentow pierwsza wyplata nie może być przeprocesowana. Jesli
chodzi o konto w banku, korzystałam z polskiego konta walutowego w EUR (nie było
problemów z przelewami za granice, jedny warunek to ta sama waluta konta). Miesięczne
koszty komunikacji miejskiej to 62 EUR – dość drogo w porównaniu z Warszawą, jednak sieć
komunikacji miejskiej jest zdecydowanie bardziej rozbudowana. Polecane sklepy to te
najbardziej popularne w niemczech: Lidl, Edeka, Rewe czy Aldi. Dość ciężkim do
przestawienia się i czasami uciążliwym faktem jest to, ze sklepy otwarte są tylko do godziny
20 i dodatkowo zamknięte w niedziele. Jednak przy dobrej organizacji, można się do tego
przyzwyczaić. W promieniu 10 minut od miejsca pracy jest dużo restauracji, do których
można wybrać się na lunch. Najczęściej w ofercie można znalezc menu lunchowe, w skład
którego wchodzi sałatka/zupa + danie głowę. Ceny wahają się od 4 do 9 EUR.

Ocena
Praktykę oceniam bardzo pozytywnie. Miałam okazję pracować w międzynarodowej
organizacji, w której decyzje zapadające w moim dziale przekładały się na rynki lokalne na
całym świecie. Uważam, że to bardzo cenne doświadczenie pracować zagranicą w bardzo
międzynarodowym dziale. Różnice w stylu pracy, zachowaniu i kulturze pomiędzy osobami
z różnych krajów okazują się być bardzo cenne na początku kariery zawodowej. Dodatkowo
miałam okazję wykorzystać umiejętności, ktore nabylam w trakcie 4 lat studiów i przełożyć
wiedzę teoretyczną na biznesową praktykę. Doświadczenie i ludzie, od których mogłam się
uczyć, z pewnością są nie do przecenienia i przydadzą się w mojej przyszłej karierze.
Ocena: 5,0

