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Faza przygotowawcza
Praktyki rozpocząłem w połowie października, znalazłem je dzięki powiązaniom z polską
firmą, w której pracowałem w roku poprzednim. Proces załatwiania formalności był dosyd
żmudny ale dzięki pomocy CPM udało się wszystko dostarczyd poprawnie i, co najważniejsze,
na czas. Pracowałem w dwóch językach, po angielsku i włosku. Wielu niuansów językowych
nauczyłem się już na miejscu. Wyjazd opłaciłem ze swoich oszczędności oraz grantu
otrzymanego dzięki stypendium Erasmus+. Ogólne wrażenie jest bardzo in plus, poznałem
wielu ciekawych ludzi, zdobyłem wiele nowych umiejętności, które na pewno zaprocentują w
przyszłości.

Przyjazd do firmy
Najtaniej do Mediolanu dostad się WizzAir'em. Lata również Ryanair. Z lotniska kursują
shuttle busy – koszt to 5-10 euro w zależności od lotniska. Jest też promocja dla studentów w
przewoźniku Alitalia, bilet powrotny kosztuje ok 100 euro wraz z bagażem, co często
wychodzi taniej niż przelot tanimi liniami. Na miejscu warto wykupid sobie albo bilet
miesięczny za ok. 25 euro lub abonament na wypożyczanie rowerów, również ok. 25 euro
(włoska wersja Veturilo). W Mediolanie są 3 linie metra, które łączą praktycznie całe miasto.
Uwaga dla gapowiczów, jest wiele kontroli w autobusach/tramwajach, szczególnie w rejonie
centrum.

Rozpoczęcie praktyki
Początek praktyki był bardzo udany, nie było problemów z zespołem, jedynym problemem
była początkowa bariera językowa. Na szczęście z pomocą miłych współpracowników udało
się ten problem szybko rozwiązad. Od początku praktyk otrzymywałem odpowiedzialne
zadania co pozwoliło mi na zdobycie pewności siebie i lepszego wyczucia firmy.

Zakwaterowanie
Niestety nie otrzymałem żadnej pomocy ze strony instytucji organizującej praktykę. Swoje
mieszkanie znalazłem przyjeżdżając wcześniej do Mediolanu na wymianę CEMS MIM.
Mieszkałem z trójką studentów zagranicznych. Koszty mieszkania to ok 500-600 euro za
pokój jednoosobowy. Często plus wydatki (ok. 30 euro). Koszty życia, zakładając wyjście
wieczorem 2 razy w tygodniu to kolejne 400-500 euro. Niestety, Mediolan jest drogim
miastem i wcale nie przekłada się to na zarobki. Przeciętny student na praktykach nie zarabia
ani grosza. Niestety ciężko jest wynająd mieszkanie na krótki okres czasu, polecam
przeglądad głównie grupy na Facebooku, na których to studenci oferują różne pokoje blisko
uczelni.

Opis praktyki
Niestety jestem ostatnim praktykantem, który został zatrudniony przez Cibando, firma pod
koniec roku została przejęta przez innego gracza z sektora, Zomato.
W Cibando pracowałem również wcześniej, podczas wymiany CEMS MIM, znałem już
wszystkich współpracowników. W firmie pracowało 15 osób, 10 osób w biurze w Mediolanie
oraz 5 osób zdalnie (Rzym, Ukraina, Rumunia, Argentyna). Z racji bogatego doświadczenia w
dziedzinie zarządzania startupem, od samego początku zostałem obdarzony dużym
zaufaniem szefa dzięki czemu byłem głównym odpowiedzialnym za działalnośd operacyjną i
strategiczną firmy na rynku włoskim jak i brytyjskim. Niestety byłem jedynym Project
Managerem w firmie przez co też natłok obowiązków był ogromny. Zajmowałem się
dosłownie wszystkim, od nadzorowania projektów IT, poprzez kontrolę i wsparcie teamu
Salesów, aż po występowanie na konferencjach branżowych, rekrutację nowego personelu
oraz pomocy przy organizacji spotkao firmowych. Pozwoliło mi to jednak na poczucie
odpowiedzialności za firmę tak jakbym był jej właścicielem.

Życie towarzyskie i zwiedzanie
Mediolan nie jest typowym włoskim miastem. Jest znany i lubiany za swoje "Aperitivo". W
niemalże każdym lokalu od godziny 6 do 9 wieczorem można najeśd się do pełna (10 euro, w
cenie koktail oraz szwedzki stół). Niestety, kluby i dyskoteki do których chodzą włosi są
bardzo drogie (20- 25 euro). Polecam jednak odwiedzid stronę internationalweek.it, jest to
organizacja, która codziennie organizuje imprezy dla studentów zagranicznych. Przystępne

ceny. Są dwa miejsca, które każdy kochający wieczorne wyjścia powinien odwiedzid. Jest to
Ulica Navigli, gdzie wzdłuż dwóch kanałów znajdują się różne puby i restauracje, nocne
centrum Mediolanu, oraz Colonne San Lorenzo, miejsce pod chmurką w którym setki
młodych ludzi spotykają się wieczorem. W słoneczne dni warto przejśd się do Parco
Sempione gdzie na kocyku z butelką wyśmienitego wina można rozkoszowad się pięknem
Włoch.
Włosi generalnie nie mówią po angielsku. Polecam przed przyjazdem nauczyd się
podstawowych słów/zwrotów. Niestety są bardzo spóźnialscy, co my jeszcze potrafimy
wybaczyd (wtedy warto jednak przyjrzed się reakcji niemieckich studentów;)).

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
W Mediolanie jest wiele supermarketów, najpopularniejszym z nich jest Esselunga, tam
polecam wyrobid sobie kartę "Fidaty" dzięki której na wiele produktów jest zniżka od 20 do
50%. Polecam zabrad ze sobą parasolkę. Podobno ciągle pada, mi na szczęście udało się trafid
na miesiące pełnego słooca. W niedziele większośd sklepów jest zamknięta. Dodatkowo, po
północy nie ma możliwości kupna jakiegokolwiek typu alkoholu w miejscach innych niż puby
czy dyskoteki.

Inne
Tak jak wspomniałem wcześniej, firma została przejęta i prawdopodobnie wiąże się to
również ze zmianą biura.

Ocena
Możliwośd odbycia praktyki w 15 osobowej firmie dała mi bardzo wiele, od nauki języka,
przez doświadczenie w zarządzaniu personelem aż po umiejętności czysto techniczne
związane z programowaniem. Zdecydowanie polecam taką przygodę każdemu, kto chciałby
nauczyd się jak wygląda zarządzanie własną firmą na większą skalę.

