Firma: JET Infosystems GmbH
Siedziba: Niemcy, Goslar
Termin praktyki: 01.02.2018 - 29.07.2018
Dział: Sprzedaży i Marketingu

I Faza przygotowawcza:
Forma znalezienia praktyk studenckich:
Praktyki studenckie zostały mi zaproponowane przez firmę JET Infosystem GmBH, z uwagi na
moje poprzednie uczestnictwo w programie. Przed podjęciem decyzji, na temat powrotu do tej
samej Organizacji, stwierdziłam że moje kompetencje w obszarze usług świadczonych przez JET
Systems sprawią, iż moja ścieżka zawodowa pójdzie bardzo mocno do przodu. Mam
świadomość, że serwis karier w Niemczech posiada wiele ofert staży dla studentów z różnych
krajów ale głównym kryterium wyboru moich praktyk była branża, w której ta firma świadczy
swoje usługi. Chciałam poszerzyć swoją wiedzą o marketingu, sprzedaży, pracując w firmie
zagranicznej o zróżnicowanej kulturze zarządzania. Z uwagi na to, że miałam niezwykle dobre
wyniki w pracy na poprzednich praktykach oraz na to, że miałam kontakt z firmą, moja decyzja
o wybraniu miejsca praktyk została podjęta bardzo szybko. Termin praktyk był bardzo
elastyczny, mogłam wybrać dzień i miesiąc w którym chcę rozpocząć współpracę.
Formalności związane ze znalezieniem praktyk:
Ze strony formalnej nie miałam żadnych problemów ze złożeniem dokumentów, wszystko
przebiegało w pozytywnej atmosferze. Wszystko zostało krok po kroku wyjaśnione i nie miałam
z tym problemu. W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań zawsze mogłam liczyć na
pomoc Pani Agaty Kowalik, dzięki której udało mi się wszystko załatwić na czas. Wszystkie
formalności związane z Praktykami Erasmus radzę załatwić przed wyjazdem. Jestem osobą
posiadającą biegłą znajomość języków obcych, w tym języka rosyjskiego, angielskiego i
polskiego. Moja praktyka była prowadzona w języku rosyjskim, dlatego nie było problemów
komunikacyjnych. Jeżeli mówimy o kwestiach finansowych, mogę z czystym sumieniem
powiedzieć, że praktyki w Niemczech nie są zbyt dobrze opłacane podczas początkowej
współpracy natomiast po okresie próbnym, można liczyć na całkiem godziwe wynagrodzenie.

II Przyjazd do firmy organizującej praktyki
Firma nie zapewnia dojazdu. Wszystko należy załatwić na własną rękę, z czym oczywiście nie ma
większego problemu. Z Warszawy do Goslar można dostać się samochodem, pociągiem,
autobusem lub samolotem. Oczywiście samolotem jest bardzo szybko, i można kupić tanie loty
z Warszawy, ale nie jest to bezpośredni lot a jest to połączenie Warszawa- Hannover, a potem
trzeba kupić bilet na pociąg do Goslar. Tak że dojechałam do Goslaru z Warszawy pociągiem, bo
był to bezpośredni pociąg i w dobrej cenie. Firm zwraca bez problemu kosztu podróży
samochodem lub pociągiem, ale należy też pamiętać o tym, żeby zachować wszystkie bilety,
żeby przedstawić jako dowód kosztów podróży.
III Rozpoczęcie praktyki
Pierwszy dzień pracy związany był z powrotem do starych obowiązków, jako że znałam już
dobrze specyfikę pracy w Organizacji, bardzo łatwo udało mi się wdrożyć w proces pracy na
rzeczy JET Infosystems. Tego dnia poznałam prawie wszystkie osoby z mojego działu i każda z
nich przedstawiła mi zakres swoich obowiązków, projekty i zadania zaplanowane dla mnie. Było
prowadzone spotkanie organizacyjne, na którym było omówione zakres mojej
odpowiedzialności oraz system oceniania praktyki. Natomiast było to tylko wprowadzenie do
całej praktyki w firmie, także na początku byłam pod kontrolą swojego opiekuna.
IV Zakwaterowanie
Z tego co wiem, bardzo często pracodawca nie zapewnia zakwaterowania, ale w moim
przypadku w Goslar zakwaterowanie znalazł mi mój pracodawca. Jeśli ktoś decyduje się na
praktykę w małej miejscowości bez ośrodków akademickich, nie ma co liczyć na znalezienie
zakwaterowania na własną rękę w korzystnej cenie. Wynajęcie pokoju wraz z wszystkimi
opłatami wyniosi od 250 do 400 Euro. Miałam piękny, przestronny pokój i wszystkie potrzebne
sprzęty były na miejscu, 5 min pieszo od miejsca praktyki.
V Opis praktyki
Praktyka, jak również praca w niewielkiej firmie ma bardzo dużo plusów. Podczas swojego
pobytu poznałam od strony praktycznej rynek niemiecki oraz rosyjski, bo JET Infosystems GmbH
głównie współpracuje z rynkiem Rosyjskim. Generalnie plan praktyk nie jest z góry ustalony i
sami macie bardzo dużo wpływu na to co będziecie robić. Pracownicy w JET Infosystems GmbH
są bardzo mili i bardzo chętnie pomagają we wszystkim. Nikt nie patrzy na praktykantów
krzywym okiem. Głównie zajmowałam się przygotowywaniem materiałów i tekstów

marketingowych, zarządzaniem treścią stron internetowych oraz nawiązywaniem kontaktów z
nowymi Klientami. Tak samo byłam odpowiedzialna za tworzenie i wysyłkę mailingów, pomoc w
organizacji imprez i konferencji jak i również kontakt z mediami oraz PR.
Godziny pracy były bardzo elastyczne, firma posiada 8-godzinny czas pracy z godzinną przerwą
na lunch. Mogłam rozpocząć pracę zarówno o 8 rano, jak i o 9:00 a następnie po 8 godzinach
udać się do domu na wypoczynek aby przygotować się do kolejnego ciężkiego dnia pracy.
Pracodawca płaci miesięczne wynagrodzenie, które pozwala na przetrwanie.
VI Życie towarzyskie i zwiedzanie
Będąc na praktykach w obcym mieście, życie towarzyskie trzeba sobie samemu zorganizować.
Nie jest to łatwe poznać ludzi w swoim wieku w takim małym mieście. Można powiedzieć, że
miałam dużo szczęścia, ponieważ na samym początku poznałam parę interesujących osób z
firmy, które były w moim wieku. Znajomi opowiedzieli mi o życiu w Goslar oraz o miejscach,
które można poznać. Już po dwóch-trzech tygodniach, poznałam nowe osoby, które były
znajomymi znajomych. W ten o to fajny sposób, udało mi się poznać wiele ciekawych osób. Od
poniedziałku do piątku pracowałam, ale wieczorem starałam się wychodzić aby zobaczyć
miasto. Natomiast w weekend jeździłam zwiedzać (przede wszystkim Hannover, bo znajduje się
w pobliżu, a nawet udało mi się pojechać do Berlina). Goslar jest ściśle związana z górnictwem
rud metali. Nie jest to duże miasto, mieszka tam około 50 681 ludzi. Ale jest to historyczne
miasto z kolorowymi ulicami i piękną zatoką. W Goslar jest dużo muzeów, warto zobaczyć stare
miasto oraz wielką atrakcję turystyczną - Jarmark oraz Góra Bocksberg, gdzie można zobaczyć
magiczną panoramę całego miasta.
VII Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych
Po przyjeździe do Niemiec trzeba koniecznie załatwić następujące rzeczy: umowa wynajmu,
którą potrzebujemy do zameldowania), zaświadczenie o zameldowaniu, paszport, umowę o
praktyki potrzebujemy, żeby otworzyć konto w banku. Ubezpieczenie zdrowotne trzeba
załatwić przed wyjazdem w NFZ. Do tego też jest potrzebna umowa o praktyki. Na wszystkie
wydatki miesięcznie potrzebne jest minimum 1000 euro. Warto podkreślić, że w niedzielę
sklepy w Niemczech są pozamykane, chociaż tu i ówdzie można znaleźć taki 24/7.
Cena produktów w Niemczech jest wyższa niż w Polsce. Ceny w sklepach są następujące:
➢ Bagietka 1 szt. = 0,59 EUR

➢ Jajka klasa A 10 szt. = 1,69 EUR
➢ Serek śmietankowy = 1,29 EUR
➢ Mleko 0,1% 1 L. = 1,49 EUR
➢ Olej roślinny 1 L = 1.29 EUR
➢ Woda mineralna= 0,35 EUR
➢ Coca-Cola w butelce= 1,55 EUR

VIII Ocena
➢ Ocena pod względem ogólnym: 5
➢ Ocena pod względem merytorycznym: 4

