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I. Faza przygotowawcza
Praktykę znalazłam aplikując na stronie firmowej Nike. Pierwszym etapem było online
interview gdzie nagrywałam swoje wiadomości na kamerę internetową, drugim – rozmowa z
managerem przez Skype.
Nike współpracuje z firmą, która pomaga w załatwianiu większości formalności – konto
bankowe, numer BSN. Pomocna jest również osoba z Human Resources, która zaprosiła mnie
do grup na Facebooku gdzie znalazłam większość potrzebnych ogłoszeń.
II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę Przelot/Transport na własną
rękę/Odebranie z lotniska
Do Utrechtu można przylecieć na lotnisko Amsterdam Schipol (LOT, KLM) lub Eindhoven
(tanie linie, WizzAir, Ryanair). Oba są oddalone i trzeba dojeżdżać dodatkowo pociągiem.
Pociąg z Eindhoven do stacji Utrecht Central jedzie 50 minut. Podróż pociągiem z/do
Eindhoven jest dość kosztowna, dlatego ja starałam się załatwić NS Group Ticket, który
kosztuje 7euro.
III. Rozpoczęcie praktyki
Na początku praktyki miałam tzw. onboardingi z funkcjami, z którymi mogłam mieć
styczność w przyszłości. Większość osób, jeżeli zaczynają pracę 1go dnia miesiąca, ma
całodzienne wprowadzenie do organizacji, zasad i historii firmy Nike.
IV. Zakwaterowanie
Sporym wyzwaniem było znalezienie miejsca do mieszkania. W Amsterdamie ceny za pokój
to minimum 600euro. Ja znalazłam miejsce w Utrechcie za 500euro ale cena ta była
wyjątkowo niska i radzę przygotować się na standard jakim jest wspomniane 600 euro.
Głownie właściciele umawiają się z chętnymi na oglądanie mieszkania, co jest problemem
kiedy chcemy załatwić zakwaterowanie wcześniej. Mi udało dogadać się z osobą
wynajmującą pokój przez Airbnb.
Istnieje wiele grup na Facebooku, na których ludzie szukają mieszkań, oferują je bądź szukają
kogoś do podnajmu. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce „amsterdam rooms” lub „utrecht
apartments”
IV. Opis praktyki
W samym Nike pracują ludzie młodzi i pomocni. Nigdy nie miała problemu z żadną osoba
ani uzyskaniem informacji. Pracowałam z osobami z regionu Central Europe na stanowisku
Digital Sales Analytics Intern, jednak uważam, że jest to stanowisko raczej dla osób nie
mających dużego doświadczenia. Zajmowałam się zbieraniem raportów z terytoriów,
nadzorowaniem Online Distribution Policy oraz rozwijaniem nowych narzędzi raportowania.
Ogromnym zdziwieniem były stosowane przez Nike technologie i rozwiązania, które są

naprawdę innowacyjne i nowatorskie. Firma skupia się głównie na planowaniu nie na
działaniach organizacyjnych, które egzekwowane są w poszczególnych krajach.
Jako wielka fanka firmy szczególnie polecam tego pracodawcę warunki są naprawdę świetne,
można zintegrować się z firmą, która niesie wartości bliskie młodym ludziom. Większość
pracowników pochodzi z różnych stron świata, Holendrzy stanowią około 40%
zatrudnionych. Głównym językiem jest angielski, wszyscy płynnie się nim posługują i
zazwyczaj nie ma najmniejszych problemów z komunikacją.
Praktyki są płatne, łącznie otrzymywałam 600 euro. Jest to kwota, która bez pomocy
Erasmusa nie starczyłaby mi na życie. Średnio miesięcznie moim zdaniem potrzeba co
najmniej 900 euro, nieźle przy tym oszczędzając i nie jadając w restauracjach.
V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Jeśli chodzi o znajomych to najczęściej spędza się czas z innymi stażystami z Nike, ponieważ
średnio w organizacji zatrudnionych jest 80 stażystów. Organizowane są też imprezy, które
mają na celu zintegrowanie, lub chociażby zapoznanie ze sobą osób. Środowisko w Nike jest
bardzo multinarodowe, więc można poznać osoby z każdej, dosłownie, części świata.
Utrecht jest pięknym studenckim, małym miastem z dobrą atmosferą i miłymi mieszkańcami.
Centrum jest bardzo klimatyczne, stare kamienice, kanały z unikatowymi „pokładami” na
których można zrobić piknik. Dużo dobrych restauracji i kawiarni. Małe piwo średnio
kosztuje 3-5 euro, w zależności od standardu lokalu, drinki od 10 euro w górę.
Samo miasto nie ma dużo miejsc wartych zobaczenia. Do tych koniecznych zaliczyłabym
katedrę (zobaczycie ją praktycznie z każdego miejsca w Utrechcie), dom Rotshilda, oraz
główny kanał – Oudegracht. Co jakiś czas organizowane są różne venty – koncerty, festiwale,
foodtrucki o których dowiedzieć można się z Facebooka.
Na weekend: Amsterdam, Haga, Rotterdam, Giethoorn (mała Wenecja).
VI . Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
W Utrechcie króluje supermarket Albert Heijn, który jest odrobinę droższy od
konkurencyjnego Jumbo. Jedzenie jest da razy droższe niż w Polsce. Moim standardowym
przelicznikiem było dzielenie każdej ceny w euro na pół i porównywanie jej do ceny w Polsce
(np. bułka kosztuje 0,50 eur , co po podzieleniu daje 0,25 i jeśli w Polsce bułka kosztuje 0,25
zł jest to cena normalna). Ceny warzyw i owoców są normalne w porównaniu z resztą
żywności. Dużo nabiału. Chleb w Holandii jest okropny – dmuchany i sztuczny.
W Utrechcie koniecznie polecam dwa miejsca –frytki w Frietwinkel oraz tajską restaurację
Yum Sapp. Sklepy w niedzielę są zamknięte – otwarte tylko supermarkety oraz odzieżówki w
centrum (zazwyczaj przez parę godzin w porze lunchowej)
VII. Inne:

Biuro Nike mieści się w Hilversum, ok. 20 km od Utrechtu i 40 km od Amsterdamu.
Dojechanie rowerem i pociągiem z Utrechtu zajmowało mi 40 minut. Z Amsterdamu średnio
jechało się godzinę. Pociągi jeżdżą często, a opóźnienia to maksymalnie 10minut, więc
spóźnienia są rzadkie.
Nike posiada własną siłownię i sale z zajęciami fitness, na które można uczęszczać jako
pracownicy. Zajęcia fitness są płatne około 3euro za godzinę zegarową, są wymagające i
rzetelnie prowadzone.
Transport w Holandii jest drogi. Autobusem nie jeździ prawie nikt. Infrastruktura rowerowa
jest idealna i wszędzie da się dojechać tym właśnie środkiem transportu. Porządny rower
kosztuje około 50-60 euro i mona go kupić poprzez ogłoszenia na Facebooku.
Przejazdy Utrecht>Hilversum miesięcznie kosztowały mnie 101 euro. Jeśli myślicie o
zwiedzaniu innych miast w weekend załatwcie sobie NS Group Ticket – łączony bilet za
7euro w dwie strony. Potrzeba do niego 10 osób, które często znajduje się poprzez grupy na
Facebooku.
VIII. Ocena
Holandia jest świetnym miejscem do mieszkania, ludzie są pomocni, uśmiechnięci i
perfekcyjnie mówią po angielsku. Klimat jest fantastyczny i zupełnie inny niż w
jakimkolwiek miejscu w Europie. Bardzo polecam! Ocena :5

