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I.

Faza przygotowawcza

1) Znalezienie praktyki
Ofertę praktyk znalazłem na stronie nielsen.com w zakładce Careers. Przeszedłem
przez standardowy proces aplikacji (CV + list motywacyjny). Następnie odbyłem trzy
rozmowy rekrutacyjne (zdalnie), co zakończone zostało ofertą praktyk.
2) Załatwienie formalności na SGH
Załatwienie formalności z Działem Programów Międzynarodowych przebiegło
całkiem sprawnie. Jednak należy pamiętać, że z racji na ilość dokumentów i różnych
miejsc, w które trzeba sie z nimi udać może to zająć dłuższy okres czasu – nawet do
kilku dni.
3) Przygotowanie językowe
Większość mieszkańców Holandii, a w szczególności ludzie młodzi biegle władają
językiem angielskim. Żadne specjalne przygotowania językowe nie były potrzebne,
wystarczy biegła/komunikatywna znajomość angielskiego do normalnego życia w
Holandii.
4) Kwestie finansowe
Niestety Holandia jest znacznie droższym krajem niż Polska w kwestii kosztów życia.
Najbardziej znaczącym wydatkiem będzie wynajęcie pokoju/mieszkania. W
przypadku Amsterdamu (w zależności od standardu i lokalizacji) oplata miesięczna za
wynajęcie pokoju zaczyna sie od 450-500 euro, przy średniej wartości około 600 euro.
Również bardzo drogi jest transport publiczny (miesięczny abonament w
Amsterdamie kosztuje 91 euro), jednak tego kosztu można częściowo uniknąć
przesiadając sie na rower (Amsterdam jest pełen wzorowej infrastruktury dla
rowerzystów). Ostatnia ważną grupa kosztów są koszty żywności. Tutaj również jest
ona droższa niż w Polsce, jednak różnica nie jest tak dużo jak w porównaniu do
poprzednich dwóch).
II.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę - Przelot/Transport na
własną rękę/Odebranie z lotniska
W przypadku dotarcia do Amsterdamu można skorzystać z dwóch opcji. Po
pierwsze można wybrać loty bezpośrednie z lotniska Warszawa Chopin do
Amsterdam Schiphol Airport. Jednak polaczenia te są obsługiwane przez
tradycyjnych operatorów co podwyższa koszt podróży. Albo można polecieć z
lotniska Chopina do lotniska w Eindhoven z Wizzairem (opcja dużo tańsza). Z
Eindhoven do Amsterdamu można szybko dostać się pociągiem – w Holandii
istnieje bardzo gęsta i sprawna siec połączeń kolejowych.
Z lotniska nikt mnie nie odebrał. Jednak nie jest to zbyt wielki problem – sprawna
komunikacji publiczna, łatwo znaleźć Wi-Fi i większość osób mówi po angielsku.

III.

Rozpoczęcie praktyki
W pierwszym dniu moich praktyk podpisałem dokumenty, otrzymałem sprzęt IT i
opiekuna, który mnie we wszystko wdrożył. Przez pierwsze 2-3 dni przechodzi
rożnego rodzaju szkolenia i spotkania, dzięki którym poznałem pozostałe osoby z
zespołu, departamenty, z którymi miałem współpracować oraz charakterystykę
biznesu firmy.
Wszystko przebiegało bardzo sprawnie i w pozytywnej atmosferze. Mogłem liczyć
na wsparcie innych osób i mojego mentora. Na początku mój szef dostosowywał
moje obowiązki do procesu poznawania firmy tak, żebym wdrożył sie możliwie
szybko i efektywnie.
Główną częścią moich praktyk był projekt optymalizujący koszty w jednej z
największych jednostek biznesowych oraz w pozostałym czasie przygotowywałem
analizy dotyczące tej jednostki, które służyły do określania długoterminowej
strategii finansowej.

IV.

Zakwaterowanie
W kwestii zakwaterowania zalecałbym zacząć szukać możliwie najszybciej po
otrzymaniu wiążącej oferty. Moj pracodawca nie zapewniał zakwaterowania ani
nie pomagał w poszukiwaniach. W Amsterdamie jest bardzo trudno znaleźć tanio i
szybko zakwaterowania z racji na ograniczona podaż mieszkań.
Sugerowałbym przyjazd przynajmniej 2-3 tygodnie wcześniej lub zdalne
poszukiwania zakwaterowania wykorzystując grupy na Facebooku lub stronę
kamernet.nl. Niestety w Amsterdamie agencje mieszkaniowe są bardzo niechętne
wynajmowaniu pojedynczych pokoi – ich biznes w dużej części opiera sie na
wynajmie całych mieszkań. Szczególnie atrakcyjne lokalizacje ze względu na
standard i dostęp do komunikacji miejskiej znajdują się wewnątrz „Ringu”
(wewnątrz pierścienia utworzonego przez obwodnice A10).

V.

Opis praktyki
Swoja praktykę odbywałem w centralnym dziale Planowania Finansowego i
Analiz w europejskiej centrali firmy (central FP&A team). Pracowałem w
stosunkowo niedużym zespole (7 osób) i zajmowałem się realizacją projektu
obniżającego koszta w jednym z departamentów. W ramach projektu
dokonywałem analiz i proponowanych scenariuszy jak zmienić pewne modele
wyceny finansowej. Oprócz samych analiz współpracowałem z innymi działami,
które zarówno dostarczały nam danych źródłowych jak i były odbiorcami moich
analiz.
Te praktyki pozwoliły mi rozwinąć moje zdolności analityczne, szczególnie w
obszarze analizy finansowej (min. Analizy sprawozdań finansowych) i finansów
przedsiębiorstwa. Wzmocniły one również moje zdolności pracy w Excelu i
posługiwania sie językiem angielskim.

VI.

Życie towarzyskie i zwiedzanie
Firma bardzo często organizowała wyjścia firmowe dla zespołu, w postaci np.
wspólnego obiadu/kolacji opłacanego z budżetu firmowego.

Szczególnie polecałbym Amsterdam wielbicielom muzyki festiwalowej. Niemal
co tydzień w okresie wakacyjnym w Amsterdamie (i okolicach) odbywają sie
festiwale muzyczny (z płatnym wstępem), ale również odbywają sie publiczne
wydarzenia (bezpłatne), jak np. King’s Day czy Liberation Day.
Znaczącą większość atrakcji i wstępów jest w Amsterdamie płatna. Można
ograniczyć ponoszone koszta przez zakupy rożnych kart abonamentowych. Aby
być na bieżąco polecałbym wyszukiwanie grup facebookowych, na których
mieszkańcy Amsterdamu dzielą sie informacjami dotyczącymi wydarzenia i
wszelkich promocji.
Dla osób chcących zwiedzać Amsterdam warte polecenia są dwa muzea – Van
Gogh Museum oraz Rijksmuseum. Warto również poczuć atmosferę miasta i
charakterystycznych kanałów spacerując częścią centrum nazywaną – Jordan.
VII.

Praktyczne informacje
a. Przykładowe ceny
i. Chleb – 2.00-2.50 euro
ii. Pizza (w restauracji o przystępnych cenach) – 5.00-7.50 euro
iii. Kawa na wynos – 3.00-5.00 euro
iv. Białe wino – 3.00-8.00 euro
v. Opakowanie sera – 2.00-5.00 euro (w zależności od wagi i typu)
vi. Bilet wstępu do muzeum – 17.50 euro (na przykładzie Rijksmuseum)
b. Komunikacja miejska
W Amsterdamie istnieją cztery linie metra oraz wiele linii autobusowych i
tramwajowych. Sieć połączeń obejmuje całą centralną część Amsterdamu oraz
przylegające miejscowości takie jak Amstel czy Diemen. Co sprawia, ze
można mieszkać w Amsterdamie i pracować w Diemen. Również możliwe jest
mieszkanie w Utrecht i korzystając z pociągów podmiejskich dojeżdżanie
codziennie do Diemen. Korzyścią płynącą z takiego rozwiązania są niższe
koszty wynajmu pokoju w Utrechcie w porównaniu do Amsterdamu.
Jednak polecałbym w miarę możliwości korzystanie z roweru z racji na wysoki
koszt transportu miejskiego (bilet miesięczny kosztuje 91 euro) oraz fakt, ze
transport publiczny jest zawodny i często niepunktualny (w szczególności
metro).
c. Rejestracja i dokumenty
W celu podjęcia pracy i podpisania umowy w Holandii należy spełnić dwa
warunki formalne.
Pierwszym z nich jest rejestracja, w zależności od długości pobytu można
dokonać rejestracji krótkoterminowej (nie jest potrzebny adres wynajętego
pokoju – można sie zatrzymać u znajomego) lub rejestracja długoterminowa
(niezbędny jest adres wynajętego pokoju i podpisana umowa najmu).
Rejestracji należy dokonać w Amsterdam City Hall.

Drugim wymogiem jest posiadanie holenderskiego rachunku bankowego.
Nawet posiadacz polskiego konta w Euro, nie otrzyma na nie swojego
wynagrodzenie, trzeba założyć kolejne konto na miejscu.
VIII. Inne:
a. Ciekawe miejsca do zobaczenia poza Amsterdamem
i. Lisse – miejscowość szczególnie warta odwiedzenia wiosną z racji na
olbrzymie ogrody tulipanów, które sie tam znajdują
ii. Rotterdam – bardzo zielone miasto z zarówno nowoczesnymi jak i
bardziej tradycyjnymi budowlami
iii. Haga – miejscowość zarówno turystyczna z plażą często odwiedzaną w
lecie przez niemieckich turystów oraz siedziba wielu holenderskich jak
i europejskich instytucji (warta odwiedzenia dzielnica rządowa)
iv. Zaandam – niewielka miejscowość na północnym krańcu Amsterdamu
z dużą ilością tradycyjnej holenderskiej zabudowy
v. Bruksela, Paryż, Kolonia – Amsterdam posiada bezpośrednie
połączenia z tymi miastami, które w przystępny i szybki sposób
pozwalają tam dotrzeć i pozwiedzać.
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