Uczestnicy Programu Praktyk LLP Erasmus- raport z pobytu na programie
Miejsce:

Monachium

Frima:

Intel GmbH

Termin przebywania na praktyce:

1.12.2014 – 28.02.2015

1. Znalezienie praktyki
O praktykach w Intelu dowiedziałam się od koleżanki, która zaczęła kilka miesięcy
przede mną i była już w Monachium, gdy ja tam pierwszy raz przyjechałam
turystycznie. Od momentu zaaplikowania na wybrane stanowisko do potwierdzenia
praktyk minęło ok. 2 miesięcy. Rekrutacja w moim przypadku odbyła się w całości
przez telefon, gdyż w tym czasie byłam w Polsce. Wszystkie oferty praktyk dostępne
są na stronie internetowej Intela.
2. Załatwienie formalności na SGH
Nie miałam większych problemów z załatwieniem formalności na SGH, gdyż praktykę
rozpoczęłam po skończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej. W celu otrzymania
stypendium Erasmusa dla absolwentów należało zaaplikować aplikować wciąż będąc
studentem. Warto pomyśleć o tym z dużym wyprzedzeniem i wziąć pod uwagę, że
wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez 3 strony, co zajmuje sporo czasu.
3. Przygotowanie językowe
Językiem służącym do komunikacji w Intelu jest angielski, jednak na moim stanowisku
wymagana była znajomości niemieckiego, gdyż cały 5-osobowy zespół to Niemcy, co
jak na Intela jest sytuacją nietypową. Dzięki temu, że znam niemiecki na poziomie
umożliwiającym mi pracę w tym języku, ułatwia to codzienną komunikację z
zespołem. Cotygodniowe spotkania zespołu i część projektów, w których biorą udział
sami Niemcy odbywa się w związku z tym po niemiecku, jednak na co dzień
wystarczyłby sam angielski. W całej firmie i na większości stanowisk wymagana jest
jedynie znajomość angielskiego.
4. Kwestie finansowe
Monachium jest niewątpliwie drogim miastem. Pensja praktykanta wystarcza na
wynajęcie pokoju w studenckim mieszkaniu tzw. WG i utrzymanie się na skromnym
poziomie, ale zapewniam, że jest to możliwe. Firma zwraca koszty biletu
miesięcznego (75 EUR). Otrzymałam również od firmy tak zwane „relocation
payment”, dzięki któremu start był również łatwiejszy.
5. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Jedynym praktycznym rozwiązaniem na transport z Warszawy do Monachium był dla
mnie przelot samolotem. Zdarzyło mi się też lecieć z Łodzi (Air Adria), co opłaca się
jeśli potrzebuje się kupić bilet z mniejszym wyprzedzeniem. Przejazd autobusem
kosztuje niewiele mniej niż samolotem, a trwa około 18 godzin (dla porównania
samolotem około 1 godz. 15 min.)

6. Rozpoczęcie praktyki
Cały pierwszy dzień praktyk spędziłam z zatrudniającym mnie managerem, który nie
jest jednak moim przełożonym. Stanowisko pracy było już uszykowane, swojego szefa
poznałam w następnym tygodniu. Pierwsze tygodnie były dla mnie bardzo
intensywne, gdyż branża i produkty są stosunkowo skomplikowane, ciągle
przeskakiwaliśmy pomiędzy angielskim i niemieckim, a dodatkowo w co drugim
zdaniu padają skróty. Wszystkiego da się nauczyć. 
7. Zakwaterowanie
Intel nie zapewnia zakwaterowania oraz nie pomaga w jego znalezieniu – wszystko
trzeba załatwić na własną rękę, co jest udręką dla większości praktykantów. Bardzo
ciężko jest znaleźć jakiekolwiek zakwaterowanie w dogodnej lokalizacji. Rzeczą
normalną jest wynajmowanie pokoju bez umeblowania, co oznacza dodatkowy koszt
w postaci zakupu mebli i tak było w moim przypadku- polecam wówczas stronę eBay
Kleinanzeige z używanymi meblami. Ponadto samo wynajęcie mieszkania nie jest
takie łatwe, ponieważ popyt na mieszkania w Monachium jest dużo wyższy niż ich
podaż i zdarza się, że nie dostaje się w ogóle odpowiedzi na około 50 maili.
Powszechnie są tutaj również stosowane castingi na współlokatorów, co oznacza
swego rodzaju rozmowę kwalifikacyjną na bycie współlokatorem (niejednokrotnie
wieloetapową). Najlepiej jest szukać mieszkania będąc już na miejscu, ponieważ
zdalnie ciężko cokolwiek załatwić. Polecam stronę WG-gesucht.
8. Opis praktyki
Moim głównym zadaniem podczas praktyk było wspieranie Account Team’u w ich
projektach i procesach biznesowych, opracowywanie danych rynkowych oraz
wspieranie klienta (w tym przypadku Fujitsu) w pozyskiwaniu dofinansowania z Intela
na realizację aktywności marketingowych i sprzedażowych. Zaletą praktyk w Intelu
jest to, że oprócz w góry zdefiniowanych zadań miałam możliwość wybrania
projektów, w które chciałam się zaangażować. Przyjęte godziny pracy to 9-18
(godzinna przerwa na lunch), ale jest to stosunkowo elastyczne. W piątki zazwyczaj
pracuje się tylko do godziny 16. Cały mój zespół pracuje z domu lub jest u klienta,
przez co większość z nich widzę raz w tygodniu. Oficjalnie komunikacja wewnątrz
firmy odbywa się w języku angielskim, wszystkie oficjalne maile również pisze się po
angielsku.
9. Życie towarzyskie i zwiedzanie
W Intelu na raz odbywa praktyki ok, 20 osób, przez co od razu, jeśli tylko się chce, ma
się grupę znajomych. Większość to zagraniczni studenci, więc zawsze rozmawia się z
nimi po angielsku. Samo Monachium jest również bardzo międzynarodowym
miastem (25% stanowią obcokrajowcy). Jest mnóstwo barów, klubów i co weekend
można odkryć coś nowego. W niedzielę wejście do większości muzeów kosztuje 1
EUR. Monachium to piękne miasto, w którym żyje się naprawdę dobrze, spokojnie i
ciekawie.

10. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
Wynajem pokoju w Monachium to koszt ok. 450-550 EUR, lunch w pracy to jakieś 5
EUR, piwo litrowe na Oktoberfest i innych festiwalach kosztuje 10 EUR, na co dzień
półlitrowe 4 EUR. Komunikacja miejska zarówno w Monachium, jak i w całym
lanadzie jest bardzo dobrze rozwinięta. Dostępne są Ubahny (nesze metro), Sbahny
(szybkie pociągi), autobusy i tramwaje, a także pociągi dalekobieżne. Miesięczny
IsarCard, który obejmuje 4 strefy Monachium na wszystkie środki komunikacji
miejskiej kosztuje 75 EUR. Polecam podróżowanie po landzie na tzw. Bayern Ticket w
grupie, ponieważ można za niewielkie kwoty pozwiedzać Bawarię. Jeżeli chodzi o
ubezpieczenie, to firma ubezpiecza obowiązkowo każdego praktykanta odpłatnie
(odejmowane jest z pensji około 120 EUR miesięcznie). Ceny w supermarketach są
niewiele wyższe niż w Polsce, natomiast wyjście na miasto i wszystkie usługi są
kilkakrotnie droższe niż w Polsce.

Ocena: ogólna – 5, merytoryczna – 4

