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Faza przygotowawcza
Praktykę znalazłem przez oficjalną stronę Rocket Internet poprzez którą zaaplikowałem na
konkretne stanowisko. W kwestii formalność, które trzeba załatwić na miejscu to ich ilość
zależy od tego czy osoba jest zatrudniona przez Rocket Internet czy przez jeden z ich
Ventures. Ponadto istotne jest również w jakiej branży dany Venture operuje. Generalne w
Niemczech jest dość sporo formalności do załatwienia bez względu na to jaka jest Twoja
forma zatrudnienia i pracodawca (rezydencja, numer ubezpieczenia socjalnego etc.), ale w
moim przypadku również fakt, że pracowałem dla instytucji finansowej (Spotcap) sprawiał,
że musiałem załatwić parę dodatkowych tzw. „fraud-prevention” formalności. Moją stroną
kontaktową ze strony pracodawcy była jedna osoba z HR, od której również otrzymałem tzw.
„kick-off file” z wszystkimi istotnymi informacjami na temat tego co mam zrobić aby
sformalizować swój pobyt w Niemczech. Z HR mieliśmy dobry i częsty kontakt więc nie było
problemu z otrzymaniem pomocy przy załatwianiu wszystkich formalności - wszystko
zrobiłem już na miejscu, nie musiałem nic robić przed przyjazdem.
Załatwienie formalności po stronie SGH nie było żadnym problemem. Wszystkie informacje
dostępne są na stronie a instrukcje sformułowane są w prosty i zrozumiały sposób.
Jeśli chodzi o moje przygotowanie językowe to tak naprawdę go nie było. Nie znałem
niemieckiego (w SGH studiowałem francuski jako mój drugi język), ale w firmie oficjalnym
językiem jest angielski więc nie było problemu z porozumiewaniem się. Poza tym w Rocket
Internet w Berlinie przynajmniej połowa pracowników jest spoza Niemiec więc nie czułem
się w jakikolwiek sposób przytłoczony przez osoby mówiące jedynie w języku niemieckim.
Dla osób, które chciałyby się nieco poduczyć niemieckiego firma oferuje również darmowe
poranne zajęcia raz w tygodniu.
Jeśli chodzi o finanse to wynagrodzenie, które otrzymywałem w pracy starczyło na całkowite
pokrycie kosztów zakwaterowania i codziennego życia. Całkowite miesięczne koszty życia w
Berlinie szacuje na mniej więcej 800 EUR (godne życie bez większego oszczędzania
pieniędzy), biorąc pod uwagę fakt, że mieszkanie stanowi mniej więcej 50% tej kwoty.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Do Berlina najłatwiej dostać się pociągiem z Warszawy. Całkowity przejazd trwa mniej
więcej 5 godzin a bilety można dostać w cenie promocyjnej już od 29 EUR.
Firma nie oferuje odebrania z dworca/ lotniska, a przynajmniej ja o niczym takim nigdy nie
słyszałem, ani sam nie skorzystałem.
Rozpoczęcie praktyki
Rotacja pracowników w Rocket Internet jest ogromna – nie ma nawet za bardzo możliwości
robienia żadnego ogólnego „introduction week”. Gdy przyszedłem pierwszego dnia do firmy

to spotkałem się jeden na jeden z osobą z HR, która przekazała mi plik dokumentów do
wypełnienia oraz tzw. „kick-off file” z wszystkimi istotnymi informacjami na temat tego co
mam zrobić aby sformalizować swój pobyt w Niemczech. Całe nasze spotkanie trwało
godzinę. Następnie odebrałem swój sprzęt z IT i spotkałem się z przełożonymi, którzy
przedstawili mi firmę i ustaliliśmy czym mniej więcej przez cały trwania mojej praktyki będę
się zajmował. W kwestii jakichkolwiek problemów z załatwianiem formalności zawsze
mogłem liczyć na pomoc osób z firmy lub np. innych praktykantów, którzy już przez to
przeszli i mogli mi doradzić.

Zakwaterowanie
Z tego co wiem Rocket Internet oferuje jakąś formę zakwaterowania dla swoich
pracowników, ale nie interesowałem się tym więc nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej
na temat jego standardu czy kosztu. W trakcie 3 miesięcy trwania praktyki nie spotkałem też
żadnej osoby, która mieszkałaby w zakwaterowaniu oferowanym przez RI.
W kwestii pomocy w znalezieniu zakwaterowania, to są wewnętrzne grupy pracowników
Rocket Internet na Facebook’u, na których publikowane są oferty wynajmu zakwaterowania.
Generalnie mówi się, że rynek mieszkaniowy w Berlinie jest ciężki – faktycznie, rotacja jest
dość duża, i nie jest łatwo dla większości osób znaleźć szybko mieszkanie. Mój przypadek
natomiast jest dość wyjątkowy ponieważ oba swoje mieszkania znalazłem bez problemu w
ciągu 2 dni. Osobiście polecam zrobić bardzo ładne i kompletne ogłoszenie na WG-Gesucht,
napisać jak najwięcej maili z zapytaniem ws interesujących Cię mieszkań i nie powinno być
problemu z szybkim znalezieniem takiego, które by Ci odpowiadało. Nie trzeba też być na
miejscu żeby udało się je znaleźć, ale mimo wszystko jest to zdecydowanie prostsze jeśli
można udać się do mieszkania osobiście i poznać właściciela. Jeśli zdecydujesz się na
przyjazd wcześniej żeby znaleźć mieszkanie to zanim pojawisz się w Berlinie ustaw sobie
parę spotkań na przestrzeni 1-2 dni i to powinno załatwić sprawę. W sumie na znalezienie
mieszkania dałbym sobie maksymalnie 1 tydzień (gdyby coś miało jednak nie pójść po
Twojej myśli).
Jeśli chodzi o lokalizacje to polecam oczywiście Kreuzberg, Tempelhof oraz Neukölln.
Uczciwa cena mieszkania waha się w przedziale od 300 (tani „flatshare”) do 400 (tania
kawalerka) EUR.
Opis praktyki
Jeśli chodzi o samą praktykę to wykonywałem bardzo różne rzeczy przez te 3 miesiące
(typowy Business Development): market research, praca nad modelem biznesowym,
symulacje w Excelu i przy pomocy VBA etc. Nie było też tak, że miałem z góry ustalony
projekt – zadania pojawiały się i zmieniały w miarę potrzeb i wyzwań przed którymi stała
firma.

W kwestii atmosfery na miejscu to tak jak pisałem już wcześniej – to oczywiście zależy czy
pracujesz w samym Rocket Internet czy w jednym z ich Ventures. Atmosfera w tych firmach
może się od siebie znacząco różnić, ale moje ogólne wrażenia są takie, że atmosfera w
miejscu pracy jest bardzo przyjemna i koleżeńska. Powiedziałbym, że mniej więcej połowa
pracowników mojego Venture była z Niemiec, reszta stanowiła przedstawicieli różnych
narodowości dlatego było to bardzo międzynarodowe środowisko. Z tego powodu oficjalnym
językiem „urzędowym” był angielski.
W kwestii ilości czasu spędzanego w pracy to w moim przypadku było to mniej więcej około
50 godzin w tygodniu. Nawet nie dlatego, że miałem zbyt dużo pracy, ale też dlatego że
zwyczajnie sam chciałem robić więcej niż tego ode mnie początkowo wymagano. Trzy razy
zdarzyło mi się również przyjść do biura w weekend. Dodatkowe godziny oczywiście nie
były płatne.

Życie towarzyskie i zwiedzanie
Jeśli chodzi o imprezy organizowane przez firmę (Rocket Internet/ Venture) to parokrotnie
były organizowane oficjalne imprezy i wyjścia na piwo po pracy. Poza tym bardzo często
pracownicy i praktykanci organizowali się sami więc byliśmy dość dobrze zintegrowaną
grupą.
W kwestii życia towarzyskiego w Berlinie to miasto oferuje praktycznie niezliczone
możliwości w tym względzie. Ilość klubów jest ogromna, do tego o bardzo zróżnicowanym
stylu więc każdy znajdzie takie, w których będzie ten rodzaj muzyki i wystrój który lubi
najbardziej.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
Muszę przyznać, że byłem zaskoczony stosunkowo niskimi kosztami życia w Berlinie.
Całkowite miesięczne wydatki, tak jak pisałem wcześniej, wynosiły mniej więcej 800 EUR i
można powiedzieć, że były porównywalne z tymi, które ponoszę w Warszawie (koszt
mieszkania ma największy udział wynoszący mniej więcej 400 EUR). To co jest wyjątkowo
tanie to koszt zakupów spożywczych i kosmetyków – ceny praktycznie nie różnią się od tych
w Polsce. Cena jednodaniowego obiadu na mieście to mieści się mniej więcej w granicach 5-7
EUR. Stosunkowo dużym miesięcznym wydatkiem był również koszt miesięcznego biletu na
komunikację miejską: standardowo cena wynosiła 70 EUR, ale po okazaniu dowodu
odbywania obowiązkowej praktyki studenckiej ten koszt maleje do 55 EUR/ miesiąc.

Ocena:
Zarówno pod względem ogólnym jak i merytorycznym swoją praktykę oceniam na 5(5).

