Raport z pobytu na programie praktyk LLP-Erasmus
E-mail: gabriela.kucejko@gmail.com
Firma: L’Oréal Produits de Luxe
Siedziba: Paryż, Francja
Termin pobytu: 15.09.2010 – 25.02.2011

I. Faza przygotowawcza
1) Znalezienie praktyki
O praktykę zagraniczną zaaplikowałam w biurze L’Oréal w Warszawie.
Przeszłam wówczas rozmowy z HRem oraz kontrolerem finansowym.
Następnie moje dossier zostało przesłane do Paryża.
Ostatnim etapem były dwa interview telefoniczne- z HRem w Paryżu oraz
moim przyszłym przełożonym. Proces rekrutacyjny był dość długi i wymagał
uzbrojenia się w cierpliwość.

2) Załatwianie formalności w SGH
Kwestie formalne udało mi się załatwić bez żadnych problemów. Cała
procedura jest nieskomplikowana i klarowna.

3) Przygotowanie językowe
Moja praktyka odbywała się w języku francuskim. Jako że jestem absolwentką
liceum

o

profilu

dwujęzycznym,

nie

było

potrzeby

dodatkowego

przygotowania w zakresie języka.

4) Kwestie finansowe
Paryż to miasto bardzo drogie, szczególnie jeśli chodzi o:
•

zakwaterowanie (około 500 - 600 euro miesięcznie za pokój)

•

transport miejski (bilet miesięczny 60,40 euro)

•

wyżywienie (średnia cena lunchu na mieście 12-15 euro).

Firma, w której pracowałam posiada kantynę, dzięki czemu mój budżet na
wyżywienie nie eksplodował (cena obiadu rzędu 3,5 - 4 euro).

II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Do Paryża najłatwiej udać się samolotem. Najtańsze linie lotnicze to Wizzair. Jeśli
bilet kupi się odpowiednio wcześniej, ceny są naprawdę bardzo atrakcyjne. Z uwagi na
fakt, że przewoźnik ten ląduje na lotnisku w Beauvais (85 km od Paryża), trzeba
doliczyć 15 euro za bilet autobusowy do stolicy.
Opcję autokarową zdecydowanie odradzam- bywa droższa i niewygodna (24 h
podróży).

III. Rozpoczęcie praktyki
Pierwsze dni w nowej firmie przebiegły bardzo pozytywnie. Zostałam przedstawiona
wszystkim pracownikom. Ponadto miałam tzw. „passation”, czyli okres, w którym,
poprzedni stażysta przekazywał mi informacje dotyczące moich obowiązków oraz
narzędzi pracy.

IV. Zakwaterowanie
Największym problemem, z którym borykałam się przed przyjazdem do Paryża było
zakwaterowanie. Szukanie na odległość jest trudne, gdyż warunki przedstawiane w
ogłoszeniach często mają się nijak do rzeczywistości.
Stronami, które mogę szczególnie polecić są: www.pap.fr oraz www.appartager.com.
Przy poszukiwaniu mieszkania warto zawsze dowiedzieć się, czy przysługuje CAF
(Caisses d'Allocations Familiales; www.caf.fr) – jest to zasiłek do mieszkania, o który
można się ubiegać.

V. Opis praktyki
Moja praktyka odbywała się w dziale kontrolingu finansowego na marce Yves-Saint
Laurent. Do moich głównych zadań należała analiza danych finansowych,
sporządzanie różnego rodzaju raportów, wspieranie kontrolera finansowego w
procesie przygotowywania budżetu. Miałam szansę poznać narzędzia, m.in. SAP.
Podczas realizacji praktyki powierzono mi dwa samodzielne projekty- była więc
szansa, by się wykazać. W codziennej pracy było bardzo dużo interakcji z innymi
działami (przede wszystkim ze sprzedażą i marketingiem), co sprzyjało integracji, a
także lepszemu poznaniu specyfiki marki.

Rytm pracy był umiarkowany: dzień w biurze rozpoczynał się około 9.30, a kończył
około 18.30 (oczywiście z godzinną przerwą na lunch).

VI. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Paryż jest wspaniałym miejscem jeśli chodzi o atrakcje turystyczne. Warto podkreślić,
że do 26 roku życia wstęp do większości zabytków jest za darmo. Ponadto będąc w
Paryżu zdecydowanie polecam wycieczkę do Disneylandu. Nie jest to tania impreza,
ale wrażenia bezcenne.
Jeśli chodzi o życie towarzyskie, co tydzień specjalne agencje organizują dla
pracowników firm afterworki- stanowią one doskonałą okazję do potańczenia i
wypicia lampki szampana w miłym towarzystwie.

Ocena
• pod względem merytorycznym: 5
• pod względem ogólnym: 5

