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Firma: Arc Trading Ireland
Siedziba: Dublin, Irlandia
Strona internetowa: http://arctrading.ie/contact/
Termin praktyki: Maj 2015 – Sierpień 2015
1) Znalezienie praktyki
Praktykę znalazłem na stronie internetowej i zaaplikowałem swoją kandydaturę
na stanowisko Trainee Future Trader. Po kilku miesiącach dostałem pozytywną
odpowiedź od firmy i zostało przeprowadzona rozmowa za pośrednictwem
Skype. Po kilku dniach po rozmowie dostałem pozytywną odpowiedź z firmy na
temat mojej kandydatury na powyższe stanowisko.
2) Załatwienie formalności na SGH
Załatwienie formalności na SGH przebiegły bardzo szybko i bezproblemowo.
Należy jednak pamiętać, iż w przypadku uzyskania stypendium nie liczą się
wyniki w nauce lecz kto pierwszy złoży komplet dokumentów ten uzyskuje
dotacje.
3) Przygotowanie Językowe
Praktyka odbyła się jedynie w języku angielskim dużym wyzwaniem było dla
mnie zrozumienie Irlandzkiego dialektu, gdzie zależnie od regionu różni się
znacząco. Po paru miesiącach już nie miałem żadnego problemu ze
zrozumieniem, również poziom mojego angielskiego wzrósł znacząco.
4) Kwestie Finansowe
Irlandia jest bardzo droga pod względem wynajmu mieszkania, żywności i
transportu publicznego. Trzeba być przygotowanym na wydatki przekraczające
1000 euro miesięcznie. W tym momencie wynajęcie pokoju tańszego niż 600
euro jest praktycznie nie możliwe. Podaje poniżej bardzo fajną stronę gdzie
można sprawdzić średnie koszty życia w danym mieście.
http://www.numbeo.com/cost-of-living/
5) Przyjazd do Firmy/instytucji organizującej praktyki i rozpoczęcie praktyk
Niestety Ryan Air nie oferuje tanich lotów do Dublina w wakacje bilety sięgały
cenę 1000 zł w jedną stronę. Również lata Aer Lingus zwykle jest droższy o parę
euro ale jest znacznie bardziej komfortowy oraz ląduje na lotnisku Chopin w
Warszawie a nie w Modlinie tak jak robi to Ryan Air. Jak dotarłem do Firmy
praktyki zaczęli odbywać ze mną dwóch innych Irlandczyków. Jest to mała firma
ponieważ pracuje tam jedynie 11 osób. Z czego 6 Traderów 3 praktykantów oraz
pomoc biurowa.
6) Zakwaterowanie
Zakwaterowania szukam na własną rękę co nie jest proste w tym momocie
ponieważ moja firma znajduje się w Dublin 4, jest to jedna z najdroższych
dzielnic w Dublinie. Ceny zaczynają się od 550-800 euro za pokój. Najłatwiej

znaleźć oferty na Facebooku w grupach rent a room/appartment in Dublin lub na
komercyjnych stronach internetowych. W przeciągu 3 miesiecy zakwaterowanie
zmieniałem 3 krotnie głównie z powodu cenny.
7) Opis Praktyk
Zawód Tradera nie należy do najłatwiejszych ponieważ praca rozpoczyna się o 7
rano a kończy o godzinie 21 co daje w sumie 14 godzin w ciągu dnia. Jest dłuższa
przerwa około 2h od 10-12 ale jest to bardzo indywidualna sprawa. Wszystko tak
naprawdę zależy w jakich godzinach zarabiasz pieniądze na giełdzie. Nie chodzi
tutaj żeby zarobić dzisiaj 100 tyś a przez najbliższe miesiące oscylować koło zera.
Chodzi o to żeby zarabiać codziennie w tych samych godzinach ponieważ rynek
jest powtarzalny co sprawia że jak coś zauważymy i zaczynamy zarabiać dzień w
dzień to zostaje nam tylko powiększanie pozycji. Moim głównym zadaniem było
zrozumienie jakie czynniki wpływają na giełdy i jak interpretować liczne
informacje ze świata.
8) Życie towarzyskie
W tej kwestii nie mam za dużo do powiedzenia ponieważ moja praca
absorbowała cały mój czas a weekendy chodzenie po klubach powodowało debet
na moim koncie. W weekend wejście do Klubu około 10 euro, drinki 10 euro
piwo 5-7 euro. Za to zapisałem się do szkółki Kit surfing ponieważ tutaj właśnie
w Dublinie są idealne warunki dla tego sportu. Polecam wycieczkę do Belfastu
oraz zwiedzanie pobliskich miejscowości takich jak Brey. Słyszałem iż Golway
jest bardzo fajnym miejscem niestety nie byłem tam.
9) Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych
Dublin jest bardzo drogim miastem i trzeba brać poprawkę na to iż z samego
stypendium nie jesteśmy się wstanie utrzymać. Mieszkanie w granicach 600 euro
do tego bardzo droga komunikacja miejska 2,55 euro za przejazd. Ceny w
restauracjach zaczynają się od 10 euro. Alkohol jest bardzo drogi cena piwa w
sklepie 2,5 wino 10 euro za butelkę. Jak ktoś pali to polecam zabranie papierosów
z Polski paczka papierosów kosztuje tutaj 10 euro
10)
Inne
Arc trading jest położone przy Ballsbridge w Dublin 4 około 20 minut od centrum
. Jeśli ktoś lubi sporty wodne polecam Kit Surffing jest również tania siłownia Fly
Fit
11)
Ocena
Pracodawca 4
Miasto 3

