Raport z pobytu na praktyce w ramach programu Erasmus+
Francja, Nicea, I.C.C. SAS, http://www.icasque.com/
28 maja 2015 - 27 sierpnia 2015

Faza przygotowawcza :
Uważam wyjazd na praktyki za udany ze względu na możliwość zdobycia doświadczenia
zawodowego w innym kontekście kulturowym co pomaga zwłaszcza zweryfikować własne
kompetencje językowe oraz zrozumieć inny niż polski styl pracy. Mogę doradzić studentom,
żeby szukali ofert w dostępnych w danym kraju serwisach pośrednictwa pracy oraz śledzili
oferty biura karier najbliższego uniwersytetu. Serwisy we Francji to : http://www.indeed.fr/,
http://emploi.trovit.fr/, http://jobs-stages.letudiant.fr/, http://www.kapstages.com/.
Oczywiście dużo łatwiej będzie znaleźć staż czy pracę ze znajomością języka, zwłaszcza we
Francji, bo zwiększa to przekrój firm, do których możemy aplikować (od MŚP do dużych
korporacji), a w przypadku znajomości tylko angielskiego pozostają duże korporacje.
Najwięcej ofert pracy dla studentów jest oczywiście w Paryżu. Departament 06 AlpesMaritimes, w którym się znalazłam, oferuje mniej możliwości, ale jest to zależne od
stanowiska o jakie się ubiegamy i wyjściowych kwalifikacji. Znalezienie pracy jest realne,
zwłaszcza jeśli w grę wchodzi staż albo kontrakt tymczasowy, ale o zatrudnienie na czas
nieokreślony jest trochę ciężko. Ja znalazłam ogłoszenie na portalu http://www.indeed.fr w
okresie, w którym szuka się stażystów (styczeń-kwiecień). W ten sposób znalazłam się w 15osobowej firmie, gdzie właściciel odpowiada jednocześnie za część związaną z e-commerce
(zajmowałam się strategią firmy w Internecie). Zaproponowano mi pracę głównie ze względu
na fakt, że posiadałam już wcześniejsze doświadczenie.
Po stronie administracyjnej, uważam, że wystarczyłoby dostarczenie wszystkich niezbędnych
dokumentów od firmy przyjmującej w formie skanu zamiast oryginału, ponieważ wysyłanie
listów zajmuje dużo czasu.
Przyjazd do firmy :
Firma znajduje się w Nicei, gdzie jest lotnisko, z którego jeździ autobus do centrum miasta.
Mieszkałam w Juan les Pins, z którego można było dojechać pociągiem do Nicei. Z dworca
głównego Nice Ville można dostać się do siedziby firmy w ciągu 30 min.
Dojazd z Polski jest utrudniony ze względu na fakt, że nie ma bezpośrednich połączeń
lotniczych z Nicei do Warszawy, więc konieczny jest transfer przez Berlin, Paryż, Amsterdam
albo inne miasto europejskie. Istnieje bezpośrednie połączenie autobusowe z Warszawy do
Antibes (Eurobus Eurolines Polska), które trwa 20h, ale jest tanie (ok. 400zl). Najlepiej
sprawdzić w porównywarce lotów jakie jest najkrótsze i odpowiednie cenowo połączenie
lotnicze w danym okresie.

Rozpoczęcie praktyki :
Wprowadzenie do firmy miało miejsce pierwszego dnia pracy. Nie musiałam załatwiać
żadnych dodatkowych formalności i mogłam skorzystać z pomocy innych pracowników.
Zakwaterowanie :
Pracodawca nie zapewnia mieszkania i nie pomaga w jego poszukiwaniu, należy
samodzielnie znaleźć mieszkanie. Można spróbować poszukać na lokalnych portalach z
ogłoszeniami, Airbnb, Wimdu lub przez agencję pośrednictwa dla studentów. Ja zostałam w
tym samym mieszkaniu, które wynajmowałam w trakcie studiów w ramach Eramus+, ale
miałam problemy z właścicielką i na ostatni miesiąc pobytu wyprowadziłam się do Nicei,
gdzie polecam studio :
https://www.airbnb.fr/rooms/2892107?eluid=3&euid=4c019350-c558-e151-ea3d3792c8f8c31e
Wyposażenie, w tym sprzęt kuchenny są oferowane w ramach wynajmu mieszkania,
osobiście nie musiałam niczego przywozić, ale zależy to oczywiście od ogłoszenia i danego
miejsca. Wynajem mieszkania kosztuje od ok 400-500 euro (za pokój w mieszkaniu
współdzielonym) , od 600 euro w górę za studio.
Opis praktyki :
Moja praca polegała na realizacji zarówno wcześniej ustalonych, jak i nowych czy po prostu
wynikających z potrzeby chwili zadań. Do moich obowiązków należało wykonanie audytu
strategii reklamowej marki w Internecie, co obejmowało analizę kampanii Adwords, analizę
ustawień Google Analytics, analizę konkurencji, włączenie kampanii Facebook Ads,
włączenie kampanii remarketingu dynamicznego w Google, audyt zawartości strony.
Atmosfera w firmie była przyjemna i dość kameralna (tylko 15 osób!) Można było liczyć na
finansowanie ze strony pracodawcy w wysokości minimalnej stawki przewidzianej jako
opłata za staż we Francji czyli 508 euro od stycznia 2015 roku. Raczej nie było koniecznie
zostawanie po godzinach, ale zależało to od tempa wykonywanej pracy. Nie płacono za pracę
po godzinach. Komunikacja odbywała się w języku francuskim. Merytoryczny poziom
praktyki oceniam dosyć przyzwoicie, ale trzeba przyznać, że firma ma niewystarczającą ilość
pracowników w stosunku do ilości pracy, co czasami powodowało nerwową atmosferę.
Życie towarzyskie i zwiedzanie:
Firma nie uczestniczyła w organizowaniu życia towarzyskiego, czasami zdarzały się jakieś
wyjścia na piwo po pracy. Życie towarzyskie należy więc zorganizować sobie samemu, co nie
jest bardzo trudne na Lazurowym Wybrzeżu w trakcie sezonu turystycznego, gdzie oprócz
samych Francuzów jest również mnóstwo obcokrajowców. Miasta w regionie, które polecam
odwiedzić : Nicea, Monako, Cannes, Antibes. Piękne miejsce na południu Francji, jednak w
pewnej odległości od Alpes-Maritimes : Cassis, Awignon, Nimes, Moustiers, północne
Włochy (San remo, Mediolan, Genua). Jeśli ktoś lubi piesze wycieczki, to mnóstwo

ciekawych tras znajduje się w darmowym przewodniku z mapami i wyznaczonymi szlakami
w Office de Tourisme w Nicei.
Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych :
Stypendium w wysokości 600 euro miesięcznie pozwoliło mi na wynajęcie mieszkania,
wydatki na jedzenie to około 300 euro, czyli z pensji 1100 euro zostawało mi 200 euro na
inne wydatki, dodatkowe koszty musiałam pokryć z własnej kieszeni. Koszty utrzymania są
relatywnie wysokie ze względu na fakt, że jest to region dosyć zamożny i mocno nastawiony
na lokalnych i zagranicznych turystów.
Cena za obiad w zwykłej restauracji to minimum 20-30 euro za osobę, wyjście do kina 15
euro, podstawowe zakupy ok 30 euro. Wejściówka do klubu ok 10-15 euro, w cenie
najczęściej drink.
Miałam standardowe ubezpieczenie EURO26 i EKUZ. Komunikacja w okolicy to pociągi
(często się spóźniają), autobusy i tramwaje. Karta na transport autobusowy kosztuje 18 euro
(5 euro karta i ok 13 euro za miesięczny pass). Pojedyncze bilety na pociąg są relatywnie
drogie – bilet w dwie strony z Juan les Pins do Nicei kosztował 10 euro. Jeśli korzysta się z
pociągu, najbardziej opłaca się wykupić bilet miesięczny, który kosztuje 55 euro.
Jeśli chcecie składać podanie o dofinansowanie mieszkania z CAF Alpes Maritimes, należy to
zrobić jak najwcześniej i w tym celu potrzebna jest kopia aktu urodzenia w wersji
międzynarodowej, którą można dostać w dowolnym Urzędzie Cywilnym w mieście
urodzenia.
Inne :
Wolałabym wcześniej wiedzieć, że Alpes Maritimes razem z Lazurowym Wybrzeżem jest
dosyć drogim regionem i że na południu Francji można znaleźć miejsca, które są tańsze.
Uważam, że praktyki były szczególnie przydatne ze względu na możliwość weryfikacji
znajomości języka w kontekście zawodowym oraz tego czy czujemy się dobrze
współpracując z ludźmi o innej mentalności, zwłaszcza jeśli w dalszej perspektywie
planujemy pracę w danym kraju.

Ocena :
Ocena ogólna: 5
Ocena merytoryczna: 4

