Strona Internetowa: www.ews.sh
Kraj: Niemcy
Miasto: Handewitt
Instytucja przyjmująca: EWS GmbH & Co. KG
Termin praktyki: 01.08.2017 – 30.09.2017
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1. Faza przygotowawcza
Znalezienie praktyki
Ofertę praktyk znalazłam na stronie internetowej Biura Karier Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Po wysłaniu aplikacji pierwszy kontakt nastąpił w ciągu tygodnia. Przyszły
pracodawca poprosił o wysłanie potwierdzenia z uczelni o tym, iż jestem studentem oraz
wykazu ocen. Następnie odbyła się rozmowa rekrutacyjna poprzez Skype’a (z osobą z HR
oraz moim przyszłym mentorem). Rozmowa odbyła się w języku angielskim.
Załatwienie formalności na SGH
Wszelkie formalności przebiegły zgodnie z procedurami opisanymi na stronie CPRM-u.
Miałam małe problemy z dostarczeniem dokumentów na czas, ponieważ decyzja o przyjęciu
mnie na praktyki została podjęta tydzień przed wyjazdem. Dlatego też dofinansowanie z
Erasmusa dostałam za dwa miesiące, choć praktyki trwały trzy. Dokumenty zostały wysłane
już bezpośrednio z Niemiec, co wiązało się z kosztami, jednakże pracodawca je pokrył.
Przygotowanie językowe
W firmie pracują głównie Niemcy, dlatego językiem urzędowym jest język niemiecki.
Natomiast większość pracowników włada bardzo dobrze angielskim, dlatego też nie było
problemu z komunikacją. W pracy używałam głównie języka angielskiego (oraz polskiego),
jednakże, jeśli ktoś ma chęci, aby podszkolić niemiecki – nie ma w tym najmniejszego
problemu. Osoby pracujące w firmie są bardzo przychylnie nastawione do osób chcących
uczyć się języka niemieckiego i nawet chętniej prowadzą rozmowy w ich rodzimym języku.
Kwestie finansowe
Moje doświadczenie pokazuje, że wynagrodzenie, jak za praktyki studenckie w Niemczech
było na zadowalającym poziomie. W początkowej ofercie wynagrodzenie wynosiło 450 EUR
miesięcznie, ale po dalszych rozmowach zaoferowano mi mieszkanie (znajdujące się zaraz
przy firmie) oraz 550 EUR wynagrodzenia. W połączeniu z dofinansowaniem z Erasmusa
budżet ten był wystarczający, aby nie tylko przeżyć w Niemczech, ale również podróżować w

wolnych chwilach w obrębie kraju i nie tylko. Ponadto życie w na niemieckiej wsi, jaką jest
Handewitt nie jest drogie w porównaniu z innymi większymi miastami.
2. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Do Handewitt nie dojeżdżają pociągi (najbliższy dworzec kolejowy znajduje się 8km od
firmy - w miejscowości Flensburg). W związku z tym, najwygodniejszym środkiem
transportu (wg mnie) okazało się zorganizowanie przejazdu poprzez stronę internetową
blablacar.pl. Z uwagi na to, iż Handewitt znajduje się na głównej drodze komunikacyjnej do
Danii, nie było problemu ze znalezieniem kierowcy, a cena w jedną stronę to ok. 200 PLN.
Problemem jest długi czas jazdy, który wynosi od 9-12h w zależności od kierowcy i z jakiego
miejsca w Polsce jedziemy (ja jechałam z Wrocławia). Do Flensburga można również
dojechać autobusami Flixbus lub przylecieć do Hamburga samolotem i stamtąd dostać się
pociągiem/autobusem/samochodem do Flensburga.

3. Rozpoczęcie praktyki
Pierwszego dnia dział HR organizuje dla rozpoczynających praktykantów Onboarding Day, w
czasie, którego zostaliśmy oprowadzeni po firmie oraz zapoznani z procedurami i zwyczajami
w firmie. Pierwszy tydzień to ogólny czas na zaznajomienie się ze wszystkim, szkolenia etc.
4. Zakwaterowanie
W kwestii zakwaterowania nie było żadnego problemu, ponieważ firma zapewniła mi
mieszkanie, które znajdowało się w tym samym budynku, w którym pracowałam. Do
dyspozycji miałam dwa pokoje, łazienkę, kuchnię oraz mały schowek. Obok w budynku
znajdowała się pralnia z suszarnią, która również była do mojej dyspozycji. Mieszkanie przed
moim przyjazdem zostało odnowione, także korzystałam z nowo wyposażonej kuchni etc. W
mieszkaniu znajdował się również Internet.
5. Opis praktyki
EWS GmbH & Co. KG jest niemiecką firmą, która zajmuje się energią odnawialną. Swoją
działalność prowadzą w Niemczech oraz w Skandynawii. W związku z chęcią rozszerzenia
swojej działalności o rynek Polski, firma ta poszukuje praktykantów władających językiem
polskim, których zadaniem jest rozeznanie się na rynku fotowoltaiki w Polsce. Moja praca

polegała na zdobywaniu informacji na temat potencjalnych klientów, kontakcie z nimi,
analizowaniu rynku fotowoltaiki w Polsce (potencjalnych szansach oraz jak zmienia się
polskie prawo względem energii odnawialnej). Czasami potrzebne były również tłumaczenia
z języka polskiego na angielski lub niemiecki dla pracowników firmy lub dla polskich
klientów z języka niemieckiego. Nie były to rzeczy skomplikowane, a praca odbywała się w
miłej atmosferze. Czas pracy to 8h plus 30 minut przerwy na lunch. Jeśli zdarzały się
nadgodziny, to można było odebrać je, jako czas wolny w innym dniu. Ponadto przysługiwał
mi urlop 2,5 dnia na miesiąc.
6. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Co oferuje miasto
Handewitt jest niemiecką wsią, także z przykrością muszę stwierdzić, iż miasto to nie oferuje
nic poza kilkoma marketami, tj. Lidl, Edeka, Netto etc. Natomiast 8km od Handewitt znajduje
się Flensburg – jest to bardzo ładne miasto studenckie położone nad morzem. Jest tu piękne
stare miasto oraz port. Znajdują się tu również kina, kluby, siłownie, basen etc.

Gdzie pojechać na weekend?
Na weekend można pojechać do Hamburga (2h jazdy samochodem lub pociągiem). Blisko
znajduje się również Dania oraz okoliczne wyspy, czy plaże, które należą do atrakcji tej
okolicy. Jeśli chcielibyśmy sobie przedłużyć weekend i skorzystać z 2,5dniowego urlopu –
można wyruszyć również w głąb Niemiec (podczas wakacji Deutsche Bahn oferuje wiele
zniżek i ofert na podróże pociągiem). Ponadto port lotniczy w Hamburgu to również świetna
baza wypadowa do stolic innych europejskich krajów. Ja podczas mojego pobytu starałam się
wyjeżdżać jak najwięcej – odwiedziłam niemiecką wyspę znajdującą się na samej północy
Niemiec – Sylt, Frankfurt nad Menem, Kolonię, Hamburg, Brukselę oraz Amsterdam. Na
wszystkie podróże wystarczyło mi czasu oraz funduszy, jakie miałam zapewnione z firmy
oraz dofinansowanie z Erasmusa.
7. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
Warte polecenia miejsca na obiad
Taverna Rodos – znajduje się w Handewicie, bardzo blisko firmy i jest to jedyna restauracją,
jaką polecam w okolicy.

Peter Pane – burgerownia oraz ładne miejsce do spotkania ze znajomymi w Flensburgu.
Znana i lubiana przez wszystkich. Poza tym w Flensburgu znajduje się bardzo dużo
restauracji, kawiarni etc.
8. Inne
Dostęp do komputera, drukarki i Internetu
Jak już wspomniałam wcześniej w mieszkaniu, które zostało mi zapewnione, miałam
bezproblemowy dostęp do Internetu (wifi). Jeżeli chodzi o dostęp do komputera i drukarki –
możliwość taka była w pracy. Kilka razy potrzebowałam wydrukować coś prywatnego i nie
stanowiło to większego problemu.
Sport
Handewitt idealnie nadaje się do przejażdżek rowerowych jak i treningów biegowych. Oprócz
tego w pobliskim większym mieście (Flensburg) znajdują się pływalnie, siłownie etc.
Ocena
Merytoryczna: 4
Ogólnie: 4

