Firma: Kairos Consulting
Siedziba: Wiedeń, Austria
Strona internetowa: http://www.kairos-pr.com/
Termin praktyki: 03.01.2011 – 03.04.2011

Faza przygotowawcza:

O Kairos Consulting dowiedziałam się od koleżanek, które wcześniej odbywały
tam praktyki. Po przesłaniu CV oraz listu motywacyjnego szybko otrzymałam
odpowiedź od przyszłego szefa z propozycją rozmowy telefonicznej. Rozmowa
przeprowadzona została w dwóch językach – po angielsku i po niemiecku.
Jedyne konieczne formalności przedwyjazdowe należało zorganizować według
wymagań

Centrum

Programów

Międzynarodowych,

aby

otrzymać

dofinansowanie z Erasmusa. Przebiegają one sprawnie i bez żadnych
problemów, jeśli student zabierze się za wszystkie formalności stosunkowo
wcześniej. Ja byłam z wszystkimi dokumentami relatywnie spóźniona i dlatego
szczerze

polecam

rozpoczęcie

zbierania

dokumentów

z

przynajmniej

miesięcznym wyprzedzeniem.
Otrzymanie dofinansowanie nie jest trudne.

Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę:

Do Wiednia najprzyjemniej i prawdopodobnie najtaniej można dotrzeć
pociągiem. W ofercie promocyjnej PKP bilety kosztują 29 euro. Należy je kupić
ok. 2 tygodni przed wyjazdem, by skorzystać z ceny promocyjnej. Pociąg jedzie
bezpośrednio do Wiednia około 8 godzin, oczywiście bez przesiadek.

Rozpoczęcie praktyki

Firma Kairos Consulting znajduje sie przy stacji metra Taubstummengasse.
W jej siedzibie oprócz samego biura Kairos Consulting znajdują się biura
innych firm i organizacji. Wszyscy byli bardzo sympatyczni, serdeczni
i pomocni. Szybko nawiązałam kontakt z pracownikami Kairos, a także
pracownikami innych firm. Zaopiekowali się oni mną bardzo dobrze.
Już w pierwszym tygodniu miałam powitalny lunch z szefem, a także
z praktykantami z firmy sąsiadującej z Kairos w biurze. Moim opiekunem
i mentorem był szef Kairos, bardzo miły doktor nauk humanistycznych, często
zadania przydzielała mi również jego żona i współpracownik zarazem - doktor
międzynarodowego prawa karnego.

Zakwaterowanie:

Firma zorganizowała dla mnie zakwaterowanie. Przez całe trzy miesiące
mieszkałam w przytulnym pokoju w dużym mieszkaniu jednej z pracownic
Kairos w okolicy Schloss Schönbrunn. Firma regulowała płatności za wynajem
pokoju. W mieszkaniu mogłam korzystać z całego wyposażenia kuchni,
łazienki, salonu, wszystkiego, aby czuć się jak we własnym domu. Mogłam
korzystać z rowera, miałam stały dostęp do Internetu. Właścicielka mieszkania
z dużą życzliwością troszczyła się o moje zadowolenie z pobytu. Razem
wybierałyśmy się na wycieczki poza miasto jej samochodem, jak również
spacery po okolicy.

Opis praktyki:

Do moich najważniejszych codziennych zadań należały tłumaczenia z języka
niemieckiego na język anielski, a także streszczenia wiadomości z różnych stron

internetowych z różnych języków, w tym z włoskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, a czasem polskiego, najczęściej na język angielski. Praca była
interesująca, szef bardzo sympatyczny. Podczas praktyki zajmowałam się
ponadto wspieraniem aktualnych projektów Kairos oraz prowadzenie biura.
Atmosfera w pracy była wspaniała. Jeśli zdarzały się nadgodziny, to wynikały
one z moich własnych chęci. Szef pozwalał opuszczać pracę wcześniej, np. ze
względu na wyjście do opery, czy muzeum etc. W pracy posługiwałam się
językiem angielskim i niemieckim.
Życie towarzyskie i zwiedzanie:

Wiedeń jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych miast Europy. Obiektów
do zwiedzania w stolicy Austrii jest bardzo wiele, wymieniając chociażby letnią
rezydencję rodziny Habsburgów - Schloss Schönbrunn, a w jej parku:
Palmenhaus (największa palmiarnia tego rodzaju w Europie), Tiergarten
(najstarsze istniejące Zoo na świecie), następnie zimowa rezydencja Hofburg
wraz z Silberkammer, Schatzkammer, Sisi Museum, a dalej jednym tchem:
katedra Stephansdom, dom Mozarta, Rathaus, Parlament (z przepiękną
historyczną salą posiedzeń), a wśród kościołów: Karlskirche, Peterskirche,
Michaelkirche, Votivkirche. W pobliżu Karlskirche, a dokładnie na Rennweg 5a
jest również polski kościół, gdzie Msze św. odprawiane są w języku polskim.
Ponadto warto wybrać się chociaż raz do Volksoper albo Staatsoper (ceny
biletów za miejsca stojące są w okolicach 2-3 euro!!) i do pobliskiej kawiarni,
gdzie serwowany jest tort Sacher’a, a ponadto koniecznie do dwóch muzeów:
Naturhistorisches Museum i Kunsthistorisches Museum. Duże wrażenie zrobi
również Belveder, a także widok miast z wieży Donau Tower. Dla mnie
najciekawsze pozostaną budynki zaprojektowane przez Hundertwasser’a,
tj. Müllverbrennung Spittelau, KunstHausWien oraz Hundertwasserhaus-

KrawinaHaus. Do wyjątkowych miejsc zaliczyłabym także park Prater z
wspaniałym, starym Riesenrad.
Z uwagi na fakt, że z Wiednia blisko jest do innych pięknych stolic Europy Bratysławy, Budapesztu i Pragi, warto wykorzystać czas weekendowy na
wycieczki poza miastem.

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych:

Miesięczny bilet komunikacji miejskiej kosztuje 50 euro. W moim przypadku
bilet został zakupiony przez firmę. Warto pamiętać, że z biletów miesięcznych
można korzystać tylko w konkretnym miesiącu, podobnie z biletów
tygodniowych – w konkretnym tygodniu od poniedziałku do niedzieli (a nie
licząc od dnia skasowania biletu). Bilet obejmuje wszystkie środki komunikacji
miejskiej w Wiedniu.
Do

tańszych

sklepów

spożywczych

zalicza

się

Hofer

(odpowiednik

niemieckiego dyskontu Aldi) oraz Zielpunkt, ewentualnie Spar, do droższych
Billa, Merkur. W niedziele wszystkie są zamknięte. Doskonałym miejscem na
inne zakupy jest Mariahilferstrasse, gdzie wszystkie najbardziej znane marki
mają swoje butiki.

Inne:

Dialekt Austriaków jest wyraźnie różny od języka niemieckiego, który znałam
po roku mieszkania w niemieckim Münster. Nigdy jednak nie należy
wspominać o tym Austriakom, by ich nie urazić ;)

Ocena:
Poziom ogólny 5, poziom merytoryczny 4

