Raport z pobytu na praktyce:
Niemcy, Dusseldorf, Henkel, www.henkel.com
Termin odbywania praktyki : 14.07.2016 – 15.09.2016

I.

Faza przygotowawcza

1) Znalezienie praktyki
Ofertę praktyk dostałam dzięki wydarzeniu CEMS Carrier Forum, na którym miałam
1 rozmowę rekrutacyjną. W późniejszym terminie miałam jeszcze jedną rozmowę,
tym razem telefoniczną
2) Załatwienie formalności na SGH
Zalatwienie formalnosci z Dzialem Programow Miedzynarodowych przebieglo
calkiem sprawnie. Jednak należy pamietac, ze z racji na ilosc dokumentow i roznych
miejsc, w ktore trzeba sie z nimi udac moze to zajac dluzej – nawet do kilku dni.
3) Przygotowanie językowe
Wiekszosc mieszkancow Niemiec, a w szczególności ludzie młodzi komunikują się w
języku angielskim, niestety większość osób starszych a także tych pracujących w
sklepach zna tylko niemiecki, ale w dzisiejszym dość zautomatyzowanym świecie na
ogół nie stanowiło to problemu (w ostateczności zazwyczaj ktoś inny z kolejki był
chętny pomóc w tłumaczeniu)
4) Kwestie finansowe
Niestety Niemcy są droższym krajem niż Polska w kwestii kosztow zycia, jednak nie
jest to różnica drastyczna. Najbardziej znaczacym wydatkiem bedzie wynajecie
pokoju/mieszkania. W przypadku Dusseldorfu (w zależności od standardu i
lokalizacji) oplata miesieczna za wynajecie pokoju to średnio 400-550 euro (z
opłatami). Rowniez bardzo drogi jest transport publiczny (miesieczny abonament
studencki to około 50 euro), jednak tego kosztu mozna czesciowo uniknac
przesiadajac sie na rower (siedziba firmy nie jest w centrum dlatego możliwe jest
wynajęcie mieszkania w niewielkim oddaleniu i przy niższym czynszu). Ostatnia
wazna grupa kosztow sa koszty zywnosci. Tutaj koszty są podobne co w Polsce.
II.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę - Przelot/Transport na
własną rękę/Odebranie z lotniska
Przylot samolotem jest moim zdaniem najdogodniejszy, z lotniska trzeba
przyjechać pociągiem do centrum miasta

III.

Rozpoczęcie praktyki
W pierwszym dniu moich praktyk podpisalam dokumenty, otrzymałam sprzet IT i
opiekuna, ktory mnie we wszystko wdrozyl. Przez pierwsze 2-3 dni przechodzi
roznego rodzaju szkolenia i spotkania, dzieki ktorym poznalam pozostale osoby z
zespolu, departamenty, z ktorymi mialem wspolpracowac oraz charakterystyke
biznesu firmy.

Wszystko przebiegalo bardzo sprawnie i w pozytywnej atmosferze. Moglem liczyc
na wsparcie innych osob i mojego mentora. Na poczatku moj szef dostosowywal
moje obowiazki do procesu poznawania firmy tak, zebym wdrozyl sie mozliwie
szybko i efektywnie.
IV.

Zakwaterowanie
W kwestii zakwaterowania nie mówiąc w języku niemieckim jego znalezienie jest
dość problematyczne ze względu na barierę językową i krótki okres wynajmu. Mój
mentor skontaktował mnie z stażystami kończącymi praktyki i udało mi się zająć
pokój osoby wyjeżdżającej. Zdecydowanie warto wspomnieć, że przyjeżdża się na
praktyki właśnie do Henkla, gdyż zwiększa to wiarygodność.

V.

Opis praktyki
Swoja praktyke odbywalam w kontrolingu marketingu. Pracowalam w małym
zespole (3 osob) i zajmowalem bieżącym wsparciem działu, procesem
budżetowym, przygotowaniem prezentacji dla szefów marketingu oraz
różnorodnymi analizami
Te praktyki pozwolily mi rozwinac moje zdolnosci analityczne, szczegolnie w
obszarze analizy finansowej oraz zwiększyły umiejętność pracy z ludźmi w
charakterze działu wspierającego zwłaszcza w międzynarodowym środowisku.
Wzmocnily one rowniez moje zdolnosci pracy w excelu i poslugiwania sie
jezykiem angielskim.

VI.

Życie towarzyskie i zwiedzanie
Firma bardzo czesto organizowala wyjscia firmowe dla praktykantów, w postaci
np wspolnego obiadu/kolacji.

VII.

Praktyczne informacje
a. Przykladowe ceny
i. Chleb – 2.00-2.50 euro
ii. Opakowanie sera – 2.00-5.00 euro (w zaleznosci od wagi i typu)
iii. Bilet wstepu do muzeum – 10.00 euro
b. Komunikacja miejska
W Dusseldorfie jest sieć ubanów i sbanów i do tego autobusy (ale w nich
najciężej jest się połapać). Siec polaczen obejmuje cale miasto i bez problemu
można dojechać do firmy.
Polecam w miare mozliwoscie korzystanie z roweru, ze względu na dogodność
ścieżek rowerowych, które są praktycznie wszędzie a rowerzystów nie brakuje
nawet w sezonie zimowym
c. Rejestracja i dokumenty
W celu podjecia pracy nie trzeba było żadnych szczególnych dokumentów.
Osoba zostająca na kilka miesięcy powinna dokonać rejestracji w urzędzie.

VIII. Inne:
a. Ciekawe miejsca do zobaczenia poza Dusseldorfem

i. Kolonia – dużo bardziej znane miejsce niż Dusseldorf, słynne z pięknej
katedry
b. W Dusseldorfie jest bardzo duża polonia, a Polacy chętnie sobie pomagają w
wspierają. Polecam grupę na facebooku Polacy w Dusseldorfie gdzie można
znaleźć najświeższe informacje i odpowiedzi na większość nurtujących kwestii
(zwłaszcza przy braku znajomości niemieckiego jest to niezastąpione źródło
informacji)

Ocena praktyki : 5/5

