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Faza przygotowawcza: Proces poszukiwania praktyk warto rozpocząć jak
najwcześniej jest tylko to możliwe. Co najmniej miesiąc przed praktykami
należy podpisać kontrakt, a oryginał kontraktu w 3 egzemplarzach złożyć w
CPM. Zgodność kontraktu z wymogami Programu najlepiej wcześniej
skonsultować z osobą bezpośrednio odpowiedzialną za staże w CPM ( w moim
przypadku była to p. Kowalik ) w celu uniknięcia wielokrotnego poprawiania
umowy i przesyłania oryginałów do Polski.
Przeciętna długość stażu we Francji to 6 miesięcy. Bardzo ciężko znaleźć
praktyki na krótszy okres czasu. Warto wiedzieć, że staże we Francji, jeśli trwają
dłużej niż 2 miesiące, muszą być płatne. Minimalne wynagrodzenie wynosi ok.
430 euro/mies. Zgodnie z francuskim prawem, tydzień pracujący to 35 godzin.
Niezbędne do otrzymania wynagrodzenie w niektórych przypadkach firm może
się okazać posiadanie rachunku w banku francuskim. Do założenia rachunku
niezbędne jest posiadanie poświadczenia pobytu w Francji bądź umowy o
wynajem mieszkania. Rachunek francuski jest niezbędny do zakupu
abonamentu/karty do telefonu komórkowego (polecam Free Mobile –
nielimitowane smsy, 2 godz. rozmów, limitowany dostęp do Internetu – 2
euro/mies., bądź nielimitowane rozmowy, smsy i Internet – 20 euro/ mies) .
Formalności związane z umową o założenie rachunku bankowego, a następnie z
jej rozwiązaniem, mogą okazać się bardzo uciążliwe. Trzeba być
przygotowanym na wielokrotne wizyty w banku. Żeby założyć konto, rozwiązać
umowę należy najpierw umówić się na spotkanie z opiekunem.
W poszukiwaniu praktyk pomocny może być portal: kariera.sgh (właśnie tu
znalazłam moje praktyki). Warto zostać na praktyki bezpośrednio po wymianie
w ramach Programu Erasmus. Wiele szkół oferuje studentom przyjeżdżającym
bezpośredni dostęp do swojej sieci z ofertami pracy. Ciekawe oferty również
można znaleźć na regionalnych portalach pracy dla studentów. Podczas
poszukiwania stażu we Francji pomocna może być również strona:
www.pologne.campusfrance.org.

Przyjazd do Firmy: Do Obernai przyjechałam bezpośrednio po moim pobycie na
wymianie w Bordeaux –pociągiem TGV. Jest to bardzo wygodny środek
lokomocji we Francji. Bilety TGV warto kupić co najmniej z miesięcznym

wyprzedzeniem. Jeśli ktoś planuje więcej podróży we Francji warto zastanowić
się nad zakupem Carte Jeune, która każdorazowo daje zniżki przy zakupie
biletów na podróż pociągiem we Francji(od 30 do 70%).
Rozpoczęcie praktyki
Praktyki w Gripple rozpoczęłam od tygodnia wprowadzającego. Był mi
przypisany jeden opiekun merytoryczny. Na początku zostałam przestawiona
całemu zespołowi. W kolejnych dniach odbywało się zapoznawanie z różnymi
systemami operacyjnymi firmy oraz z systemami, których sprzedażą firma się
zajmuje. W razie jakichkolwiek pytań, zawsze mogłam liczyć na pomoc innych
pracowników.
Zakwaterowanie: Pracodawca nie zapewniał mi zakwaterowania. Mieszkałam
w collocation w Strasbourgu. Codziennie dojeżdżałam do pracy pociągiem
(droga zajmowała pół godziny).
Mieszkanie znalazłam już po przyjeździe. Bardzo pomocna była pod tym katem
strona internetowa: www.leboncoin.fr. Przez pierwszy tydzień zatrzymałam się u
znajomej, która studiowała w Strasbourgu i mieszkała na kapusie.
Ceny mieszkania w Strasbourgu nie należą do najniższych – przeciętnie pokój
kosztuje 400 euro/ mies. z opłatami. Mi udało się znaleźć całe mieszkanie za
210 euro 5 minut od Starówki. Było to sous-location, czyli podnajem. Miałam
duże szczęście – moi francuscy współlokatorzy, z którymi miałam dzielić
mieszkanie wyjechali na całe wakacje. Mieszkanie było umeblowane, musiałam
kupić jedynie pościel.
W Strasbourgu istnieje możliwość mieszkania na kampusie, jednak na wakacje,
ze względu na to, że część budynków mieszkalnych jest zamykana, ciężko
otrzymać pokój. Warto dużo wcześniej załatwiać formalności związane z
akademikiem. Przydatna w tym celu jest strona CROUS Strasbourg (www.crousstrasbourg.fr). Najtańszy pokój w akademiku (łącznie z dopłatą CAF) kosztuje
200 euro/mies.
Porównując wynajem mieszkania podczas praktyk z wynajmem pokoju w
akademiku, zdecydowanie polecam mieszkanie! Jest to doskonała okazja do
poznania języka, kultury i zwyczajów innego kraju, jeśli dzielicie mieszkanie z
innymi współlokatorami. Akademiki również znajdują się zazwyczaj na
obrzeżach miasta, co jest dużą wadą podczas wieczornych powrotów.

UWAGA! Bezpośrednio po przyjeździe warto uregulować wszystkie kwestie
związane z umową o wynajem mieszkania/pokoju w akademiku. Po okazaniu
kontraktu oraz wypełnieniu kilku formularzy można otrzymać dodatkowe
dofinansowanie z CAF - Caisse d'Allocations Familiales (www.caf.fr).

Opis praktyki: Podczas praktyk pracowałam w dziale sprzedaży, w eksporcie.
Byłam odpowiedzialna za eksport do Polski, ale zdarzyło mi się kilka razy
zastąpić kolegów, którzy zajmowali się Włochami, Czechami, Słowacją,
Rumunią, Węgrami i Hiszpanią. Do moich zadań należało składanie zamówień w
systemie operacyjnym firmy, fakturowanie, koordynowanie logistyki zamówień.
Przygotowywałam raporty jakości. Miałam również bezpośredni kontakt z
klientem, z partnerami firmy oraz innymi pracownikami w innych zagranicznych
filiach Gripple. Zajmowałam się również tłumaczeniami raportów, ofert,
broszur z języka francuskiego na język polski bądź angielski. Praca nie polegała
na realizacji zupełnie nowych obowiązków nieustalonych przed rozpoczęciem
stażu. Zazwyczaj nie zostawałam po godzinach, nie było możliwości
dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. Nie akceptowano również
elastycznego czasu pracy. Pracowałam od godziny 8 do ok. 16, w tym wszyscy
pracownicy o godz. 12:00 mieli godzinną przerwę na lunch. Komunikacja w
pracy odbywała się w języku francuskim, niekiedy w języku angielskim. Jestem
zadowolona z atmosfery w pracy. Wszyscy pracownicy byli w stosunku do mnie
bardzo życzliwi. W razie jakichkolwiek problemów związanych z pracą, zawsze
mogłam liczyć na ich pomoc.
Życie towarzyskie i zwiedzanie: Firma nie uczestniczyła w organizowaniu życia
towarzyskiego. Jedynie czasem pracownicy, w tym stażyści, często brali udział
w biegach, maratonach odbywających się w okolicy jako zawodnicy Gripple.
Dzięki moim współlokatorom oraz znajomym, który przebywali w Strasbourgu
na Erasmusie miałam doskonale zorganizowany czas wolny. W okresie
wakacyjnym Strasbourg i okolice proponuje wiele atrakcji dla turystów i
mieszkańców. Warte polecenia jest święto muzyki, targi wina, Nuit Blanche w
pobliskiej miejscowości Colmar. W okolicy znajduje się wiele malowniczych
miejscowości, które doskonale połączone są z miastem węzłem kolejowym.
Świetnym pomysłem jest jednodniowa wycieczka do Bazylei (1 godzina drogi
pociągiem). Z lotniska w Strasburgu latają samoloty w dobrej cenie do Porto,
Londynu i wielu francuskich miejscowości (linie Ryanair, Hop, Volotea). W
czasie praktyk udało uzyskać mi się 2 tygodnie urlopu, podczas których byłam
na szkole letniej Caen.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych: Życie we Francji jest
ok. 2 razy droższe niż w Polsce. Poziom wydatków zależy jednak od tego, jak
dana osoba potrafi ciąć koszty  Dzięki znalezieniu mieszkania w dobrej cenie
przyznane stypendium pozwoliło mi pokryć większość niezbędnych wydatków.
Najlepszym środkiem transportu w Strasbourgu jest rower. Trzeba jednak
wyposażyć się w porządną kłódkę, kradzieże rowerów w tym mieście to
codzienność. Istnieje możliwość wykupienia również miesięcznego abonamentu
na transport miejski – koszt ok. 30 euro.
W moim przypadku niezbędne było wykupienie abonamentu na podróże
pociągiem ze Strasburga do Obernai (koszt ok. 60 euro/mies). W przypadku
praktyk można poprosić pracodawcę o zwrot części kosztów dojazdu do miejsca
pracy.
Dokumentem, który może być przydatny w uzyskania dofinansowania z CAF
jest międzynarodowy akt urodzenia, który można zyskać we właściwym danej
osobie urzędzie gminy.
Inne: Podczas programu zdobyłam przydatne doświadczenie. Po pobycie we
Francji widzę również istotną poprawę w moim poziomie języka francuskiego.
Ciekawym doświadczeniem było również poznanie niektórych osób, kultury i
tradycji francuskiej. Francuski sposób życia po dłuższym pobycie we Francji
może być trochę męczący dla Polaków.

Ocena: ogólna 5, merytoryczna 5.

