Raport z pobytu na praktyce

Kraj: Hiszpania
Miasto: Sabadell, Barcelona
Firma: TenVinilo S.L., www.tenvinilo.com
Termin: 02.01.2019 – 30.06.2019

1. Faza przygotowawcza
Ofertę stażu znalazłem na stronie pośrednika Spain Internship, gdzie znajdują się różne oferty
praktyk w Hiszpanii. Odbyłem rozmowę rekrutacyjną na Skype, po której otrzymałem telefon
z ofertę stażu. Najtrudniejszym i najbardziej stresującym etapem w zorganizowaniu praktyk
było dopełnienie formalności i uzyskanie zgody Dziekana. W moim przypadku trwało to 2
miesiące, ze względu na konieczność wprowadzania kilku drobnych zmian w dokumentach.
Uważam, że na stronie SGH powinny być zamieszczone przykładowo wypełnione dokumenty
i wskazówki na co szczególnie zwrócić uwagę. W pracy posługiwałem się językiem
angielskim i hiszpańskim w komunikacji z współpracownikami a także polskim i niemieckim
w ramach wykonywanej pracy. Pracownicy w firmie w większości mówią po angielski na
dobrym poziomie. Otrzymane stypendium Erasmus+ oraz wynagrodzenie w firmie pozwoliło
pokryć mi koszt zakwaterowania, jedzenia oraz wycieczek po Katalonii.

2. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Jest wiele linii lotniczych, które latają z Warszawy do Barcelony. Koszt biletów jest zależny
od linii i sezonu, ale można znaleźć oferty w granicach 200-300zł. Siedziba firmy znajduje się
w Sabadell, 30 minut od centrum Barcelony, gdzie można dojechać Ferrocarrils lub
pociągami. Dojazd organizowałem na własną rękę. Jeśli jesteś poniżej 25 roku życia to
polecam wykupić bilet na 90 na 2 strefy za ok. 140 euro. W ramach tego biletu można
dojechać wiele miejsc w okolicy Barcelony i także na wybrzeżu.

3. Rozpoczęcie praktyki
Firma jest międzynarodowa, gdzie pracują osoby z różnych krajów i pierwsze wrażenie było
bardzo miłe. Od początku otrzymałem bardzo pomocnego opiekuna, który zajął się
formalnościami (numer NIE), a w ciągu pierwszych 2 tygodni każdego dnia byłem
zapoznawany z nowymi zadaniami i obowiązkami. Inni pracownicy i stażyści również są
przyjaźni i zawsze pomocni.

4. Zakwaterowanie
Mieszkałem w Sabadell Nord – 20 minut pieszo od siedziby firmy. Polecam mieszkanie w
Sabadell, ponieważ dojeżdżanie z centrum Barcelony nie dość, że zajmuje więcej czasu to
pociągu często nie kursują punktualnie. Z drugiej strony komunikacja z Barceloną jest bardzo
dobra, więc po pracy i weekendy łatwo i szybko można się tam dostać. Mieszkanie znalazłem
za pomocą aplikacji Badi, którą polecam - jest popularna w Hiszpanii. Miesięczny koszt
wynajmu średniego pokoju wyniósł 300 euro i jest to raczej średnia cena w Sabadell. W
Barcelonie jest to raczej 400-500 euro.

5. Opis praktyki
Zadania, które wykonywałem podczas praktyk zgadzały się z tym co było ustalone podczas
rozmowy rekrutacyjnej i z tym co było w umowie. Moja funkcja to zarządzanie rynkiem
polskim i wszystkie zadania sprowadzały się do wzmocnienia pozycji firmy na rynku
polskim. Firma to e-commerce, który jednocześnie produkuje sprzedawane przez siebie
produkty z branży dekoracyjnej. Wiele moich zadań było z zakresu digital marketing, Search
Engine Optimisation, marketingu, obsługi klienta (w języku polskim, a okresowo także w
języku angielskim i niemieckim), a także zarządzania, ponieważ mniej więcej w połowie
stażu zostałem wybrany przez CEO na koordynatora zespołu stażystów. Atmosfera pracy była
bardzo miła i międzynarodowa, ze względu na wielu stażystów z innych krajów. Poza
stypendium, otrzymywałem również niewielkie wynagrodzenie od firmy. Nie było
konieczności nadgodzin. W zależności od rezultatów pracy można było otrzymać również
wolne godziny – np. możliwość wyjścia wcześniej. Przysługiwały również dni wolne.
Podczas praktyk nie da się nudzić i można się dużo nauczyć z zakresu e-commerce i digital
marketing.

6. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Fakt obecności wielu stażystów w firmie bardzo ułatwia organizację życia towarzyskiego,
które w Barcelonie jest bardzo bogate. Również można liczyć na wskazówki od pracowników
do podróży po Katalonii. Wiele atrakcji do zwiedzania w Barcelonie jest płatnych, ale
znajdzie się też wiele miejsc, które można odwiedzić za darmo lub w atrakcyjnej cenie.
Również jest wiele klubów w bezpłatnym wejściem. W celu organizacji wyjazdów i wyjść do
klubów polecam aplikację Erasmus bcn. Korzystałem z niej wiele razy. Warto jechać do
Girony, do miast i na plaże Costa Brava, plaża w Badalonie, Sitges, Congost de Mont-rebei,
Empuriabrava, Montserrat, Tibidabo.

7. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych:
Barcelona jest dość drogim miastem – Katalonia to najbogatszy region Hiszpanii.
Standardowa kolacja w restauracji to 12-15 euro. Bilet komunikacji miejskiej na 3 miesiące –
140 euro. Ceny żywności w supermarketach są wyższe niż w Warszawie, aczkolwiek jest też
wiele produktów w porównywalnych cenach - np. warzywa, owoce, mięso, pieczywo. Samo
stypendium wystarcza jednak tylko na pokrycie kosztów zakwaterowania i miesięczne zakupy
w supermarkecie oraz bilety komunikacji miejskiej. Bardzo pomocna jest niewielka pensja od
firmy. W niedziele sklepy są zamknięte. Polecam sklep Mercadona.

Inne: jeśli wyjeżdżasz na praktyki w okresie letnim, szukaj mieszkania z klimatyzacją lub
zaopatrz się w wiatrak. W centrum Barcelony szczególnie należy uważać na kieszonkowców.

8. Ocena:
Ocena ogólna: 5
Ocena merytoryczna: 5

