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Faza przygotowawcza
Znalezienie praktyki
Ofertę praktyk znalazłam na liscie mailingowej Oferty Pracy SGH. Po tygodniu od wyslania
aplikacji otrzymalam telefon z Vodafone. Przed rozpoczęciem praktyk odbyłam rozmowy
telefoniczne z HR oraz bezpośrednim managerem działu. Rozmowy odbywały się w języku
angielskim. Ciekawe oferty praktyk zagranicznych znalazłam na stronie głównej naszej
Uczelni, w zakładce „Kariera SGH”.
Przygotowanie językowe
Rozmowa odbywała się w języku angielskim, gdyż w tym języku później się pracuje. Pracuje
tam bardzo dużo obcokrajowców i językiem urzędowym jest tylko angielski. Znajomosc
niemickiego jest bardzo przydatna, poniewz wszystkie sprawy urzędowe oraz te związane z
codziennym życiem muszą być załatwiane w języku niemieckim. Jednkaze bylam bardzo
pozytywnie zaskoczona, ze z pracownikami niemieckiej administracji (urzedy) oraz sluzb
panstwowych (policja, przychodnie lekarskie) mozna smialo dogadac sie w jezyku angielskim
– zawsze znajdzie sie osoba ktora mowi po angilesku przynjamniej w stopniu
komunikatywnym. Moje doswiadczenia z urzedami sa rowniez pozytywne.

Kwestie finansowe
Praktyki w Niemczech nie są one dobrze wynagradzane, firmy niemieckie traktują studentów
na praktyce jako osoby, które muszą sprawdzić i płacą im bardzo niskie wynagrodzenie. Za
praktyki w Vodafone można pokryć koszty mieszkania. Jednak w połączniu ze stypendium
ERASMUSA, rozwaznie planujac budzet można pokryć koszty życia.
Załatwienie formalności na SGH
Wszystkie formalności związane z Praktykami Erasmus warto załatwić przed wyjazdem.
Pozwoli to uniknąć problemów podczas pobytu za granicą. Warto też wziąć pod uwagę, że

zdobycie podpisu pacodawcy może zająć nawet wiecej niż miesiąc. Dokumenty Erasmusa
musiały tafić do z działu HR do działu prawnego a dopiero na końcu do osoby, która jest
odpowiedzialna za praktykę. Warto też wysawić pełnomocnictwo osobie, która w nagłych
przypadkach może cię repezentować na Uczlni albo też w innych instytucjach.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Z warszawy do Düsseldorfu najwygodniej dostac sie samolotem. Niemieckie linie lotnicze
Germanwings oferuja polaczenie bezposrednio z Okecia do Düsseldorfu. Bilety mozna kupic
juz od 49€. Polecam tez pociag z Warszawy Centralnej (warto kupic bilety odpowiednio
wczesnie, mozna wtedy liczyc na atrakcyjne ceny, czas przejazdu to 14h) lub autobus (wielu
przewoznikow oferuje polaczenia na trasie Düsseldorf-Warszawa, czas przejazdu to ok.18h)
Rozpoczęcie praktyki
Pierwszego dnia dział HR zajmuje się pokazaniem firmy oraz głównych miejsc, z których
później korzysta praktykant. Ja zostałam zaznajomiona ze wszystkimi zasadami firmy, dzięki
czemu mogłam szybko rozpocząć pracę. Nie było też problemu ze wszystkimi pozwoleniami,
kartami dostępu oraz laptopem.

Zakwaterowanie
Vodafone nie wspiera żadnych poszukiwań zakwaterowania, a znalezienie czegoś
w korzystnej cenie na własną rękę jest dość trudne. Przecietna cena pokoju we wspolnym
mieszkaniu z innymi mieszkancami to 400-450€. Przecietna cena pokoju studio to 500-550 €.
Warto przyjechac wczesniej do Dusseldorfu, aby mieć czas na szukanie zakwaterowania. Jesli
ktos zdecyduje sie na zalatwienie wszystkich formalnosci online, musi byc bardzo uwazny,
aby
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Opis praktyki:
Vodafone jest globalną firmą, w której pracują ludzie z całego świata, od Kandy przez Egipt
i Somalię aż po Nową Zelandię. Ludzie są bardzo otwarci, większość z nich mieszka
w Dusseldorfie tymczasowo. Zawsze są chętni pomóc w pracy i w organizacji życia poza
Vodafone. Kultura organizacyjna pozwala nawet praktykantom na robienie bardzo
odpowiedzialnych zadań. Jest bardzo mała hierarchiczność. Czasami można poczuć się jak
w firmie konsultingowej, gdzie masz do zrobienia określone zadanie, ale to od Ciebie zależy
jak sobie wszystko rozplanujesz i ile pracy w to włożysz. Ze strony zespolu otrzymalam
ogromne wsparcie pod wzgledem merytorycznym.

Życie towarzyskie i zwiedzanie:
W Vodafone pracuje bardzo dużo osób z zagranicy, którzy nie mieszkają w Dusseldorfie na
stałe. Dlatego też są bardzo chętni do organizacji wszelkiego rodzaju spotkań po pracy oraz
organizacji prywatnych imprez.
Nabrzeza Renu, Stare miasto (Altstadt) oraz Port (Hafen) to centrum zycia towarzskiego
Dusseldorfu. Pelnu tu restauracji, barow, pubow, klubow. Jesli ktos szka bardziej
kameranlych

miejsc
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odwiedzic

dzielnice

Fligern,

Derendorf,

Pempelfort.

W Düsseldorfie jest kilka parkow, gdzie dużo ludzi uprawia sport. Düsseldorf to również
wspaniałe miejsce do podróżowania. Można stąd łatwo zwiedzić inne znane miasta Niemiec,
np. Kolonię, czy Dortmund. Dusseldorf nie jest także znacznie oddalony od europejskich
stolic-w przeciągu ok. 2,5 godziny można dojechać do Brukseli, czy Amsterdamu. Niestety
ceny biletów kolejowych są bardzo wysokie.
Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych:

Wszystkie informacje dotyczące zameldowania oraz uzyskania dokumentów z urzędów
otrzymałam z Vodafone. Najlepiej na samym wstępie zapytać dział HR o pełna listę
wymaganych dokumentów i dostarczyć je jak najszybciej.

Na poczatku nalezy zameldowac sie, a nastepnie wysapic do odpowiedniego urzedu o nadanie
numeru, ktory jest odpowiednikiem Polskiego NIPu. W kwestii ubezpieczenia zdrowotnego
nie wystarczyla mi europejska karta EKUZ. Byla respektpwana we wszystkich
przychodniach, ktore odwiedzilam (a byly to az 3 wizyty), wizyte u lekarza dostalam „od
reki”. Vodafone nie wymaga niemieckiego konta bankowego, jednak jest ono przydatne
i bardzo ulatwia codzienne zycie. Ja zalozylam konto w Sparkasse. Nalezy udac sie do
odpowiedniej placowki z dokumentem zamelodowania w Niemczech oraz umowa pracy.
Formalnosci trwaja ok. 0,5h. Obsluga konta przez bank jest bezplatna, podobnie karta
debetowa. Gotowke mozna pobrac w kadzym bankomacie, w bankomatach Sparkasse nie
placi sie prowizji. Konto nalzy zamnkac w tej samej placowce w ktorej zostalo zalozone,
przed opuszczeniem Niemiec. Düsseldorf jest raczej drogim miastem, jednak, jeżeli chodzi
o artykuły spożywcze różnice cenowe nie są, aż tak duże. Polecam zakupy w takich sklepach
jak Aldi, Lidl, czy Netto-można sporo zaoszczędzić. Droższy jest REWE, ale za to czynny do
22.00. Niestety wszystkie sklepy są zamknięte w niedziele. Na kampusie Vodafone jest
kantyna, lunch mozna kupic za 3-7€, kanapke za ok. 3€, kawe za ok. 2€.

Ocena

Praktykę oceniam bardzo pozytywnie. Zdobylam wiele nowych umiejntosci, ktore na pewno
przydadza mi sie w dalszej karierze zawodowej. Miałam okazję pracować w
międzynarodowej organizacji, w której decyzje zapadające w moim dziale przekładały się na
rynki lokalne na całym świecie. Uważam, że to bardzo cenne doświadczenie pracować
zagranicą w bardzo międzynarodowym dziale.

Ocena: 5,0

