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WITAJCIE!
Ubiegaj¹c siê o uczestnictwo w praktykach zawodowych nale¿y przejœæ proces rekrutacyjny, który
dla niektórych z Was mo¿e wydawaæ siê stresuj¹cy. Dodatkowo tym, którym uda siê
zakwalifikowaæ do programu dochodzi jeszcze etap przygotowañ do wylotu i pobytu w Grecji.
Bardzo czêsto zwi¹zane jest to z brakiem g³êbszej wiedzy w tej dziedzinie, aczkolwiek z naszym
NIEZBÊDNIKIEM PRAKTYKANTA nie ma siê czego obawiaæ!
Warto korzystaæ z ka¿dej okazji, aby odpowiednio przygotowaæ siê na takie wyzwania. Jeœli
chcecie unikn¹æ pope³nienia prostych b³êdów oraz zawsze otrzymywaæ dok³adnie te informacje,
których potrzebujecie koniecznie zapoznajcie siê z naszymi radami.
Przygotowaliœmy dla Was niezbêdne oraz istotne wskazówki, które u³atwi¹ Wam przyst¹pienie,
a nastêpnie udzia³ w programie praktyk zawodowych „OLYMP”.
Mamy nadziejê, ¿e oka¿¹ siê one pomocne!
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

RÓD£A INFORMACJI O PRAKTYKACH
Strona internetowa
Nasza strona internetowa stanowi kopalniê wiedzy o praktykach.
Galeria, dane kontaktowe do biura, czy opcje FAQ – gdzie zamieszczone s¹ odpowiedzi na
najczêœciej zadawane pytania dotycz¹ce praktyk – pomog¹ Wam lepiej przygotowaæ siê do
wyjazdu.

Profil na Facebook’u
Misj¹ naszego funpage’a jest u³atwienie kontaktu praktykantom, którzy powrócili ju¿ z praktyki i
pragn¹ pozostaæ w kontakcie z przyjació³mi, których poznali podczas pobytu w Grecji.
Link do funpage’a na Facebook’u:
https://www.facebook.com/PRAKTYKI-W-GRECJI-PROGRAM-0LYMP-THE-TREE-TRAVEL10150089727970565/

KROKI KWALIFIKACYJNE
1. APLIKACJA
Aplikacja – to dokument, który umo¿liwia zg³oszenie siê do programu praktyk zawodowych
„OLYMP”.
Na tym etapie nie jesteœ jeszcze do niczego zobowi¹zana/y.
Wype³nij bardzo dok³adnie formularz on-line (dostêpny na naszej stronie internetowej w zak³adce
APLIKACJA ON-LINE http://www.praktyki-studenckie.pl/aplikacje.html) i przeœlij do naszego
biura.
Oto kilka przydatnych wskazówek odnoœnie wype³nienia aplikacji:
- nie obawiaj siê podania swoich danych osobowych! U¿yjemy ich tylko i wy³¹cznie do
przygotowania niezbêdnych dokumentów umo¿liwiaj¹cych Twój pobyt na praktyce w Grecji
- pamiêtaj, aby wpisaæ w³aœciw¹ i pe³n¹ nazwê Uczelni, na której studiujesz
- podaj jak najwiêcej mo¿liwych sposobów kontaktu z Tob¹ (aktualny numer telefonu
komórkowego, poprawny adres e-mailowy, który najczêœciej sprawdzam/u¿ywam)
- przemyœl dok³adnie, w jakim terminie, bêdziesz w stanie wyjechaæ .
Pamiêtaj, ¿e istnieje mo¿liwoœæ wczeœniejszego zaliczenia egzaminów lub prze³o¿enia ich na
okreœlony okres po powrocie. Wiemy to z doœwiadczenia oraz z relacji naszych by³ych
praktykantów. Wiêcej informacji uzyskasz w dziekanacie na swojej uczelni/wydziale).
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-

w rubryce „Chcia³bym wyjechaæ z…” wpisz maksymalnie 3 osoby
wpisuj¹c swoje doœwiadczenie pamiêtaj, aby umieœciæ tam 3 podstawowe informacje:
datê, miejsce i stanowisko.

Pozwoli to zidentyfikowaæ stopieñ Twojego doœwiadczenia oraz jego ewentualny wp³yw na
umiejêtnoœci zwi¹zane z prac¹ w bran¿y turystycznej.

2. LIST MOTYWACYJNY WRAZ ZE ZDJÊCIEM
Dobrze przygotowany list motywacyjny to ju¿ po³owa sukcesu!
Gotowy dokument powinien zostaæ przes³any do naszego biura drog¹ mailow¹.
Przyk³ady i rady dotycz¹ce przygotowania listów motywacyjnych mo¿ecie znaleŸæ na stronach
internetowych, np.:
http://www.jobber.pl/kb/list_motywacyjny.asp?doc=list_motywacyjny&print=1
http://jezykangielski.org/list.html

Pamiêtajcie, ¿e zdjêcie, które do nas przeœlecie stanie siê Wasz¹ wizualn¹ wizytówk¹! Dlatego
te¿ apelujemy, aby by³y to zdjêcia takie jak do dokumentów, oczywiœcie uœmiech na zdjêciu
mile widziany.
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3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Spotkanie odbêdzie siê w ustalonym terminie na Twojej uczelni lub siedzibie biura w Warszawie
(dotyczy osób studiuj¹cych b¹dŸ mieszkaj¹cych w Warszawie), w wyj¹tkowych sytuacjach
rozmowa mo¿e odbyæ siê przez Skype’a.
Podczas rozmowy sprawdzimy miêdzy innymi Twój stopieñ znajomoœci jêzyka angielskiego,
ale tak¿e bêdzie to dobra okazja dla Ciebie, aby zaprezentowaæ wszystkie swoje zalety, pokazaæ
siebie jako dobrego kandydata na praktykê w hotelach o najwy¿szych standardach.
Jak ju¿ z pewnoœci¹ wiesz najlepsze skutki odnosi tutaj kontakt bezpoœredni – rozmowa w „cztery
oczy”. Nie jest to jednak powód do zmartwieñ. Naturalnoœæ, kulturalne zachowanie i uœmiech
zawsze s¹ pomocne w takich sytuacjach.

4. UMOWA
Przygotowana zostanie w dwóch identycznych egzemplarzach. Po zapoznaniu siê z jej treœci¹ oraz
podpisaniu parafk¹ ka¿dej ze stron umowy, jeden egzemplarz przesy³asz na adres pocztowy
naszej firmy.
Prosimy pamiêtaæ, ¿e jeœli bêdziesz mia³/a jakiekolwiek w¹tpliwoœci, b¹dŸ zrezygnujesz z udzia³u
w programie, czekamy na kontakt z Twojej strony.
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5. OP£ATA MANIPULACYJNA
Od dnia odes³ania podpisanej umowy do biura w ci¹gu 7 dni nale¿y dokonaæ op³aty
manipulacyjnej na konto programu. Numer i pozosta³e szczegó³y potrzebne do dokonania
p³atnoœci znajdziesz w ka¿dym z egzemplarzy umowy. Op³ata ta jest jednorazowa i bezzwrotna.

6. WYLOT
Informacje o przelocie wysy³amy na podany przez Ciebie adres e-mailowy (dlatego tak wa¿ne jest,
aby podany adres e-mailowy by³ aktualny oraz prawid³owy!). Przesy³amy informacje ju¿
potwierdzone przez linie lotnicze i to sprawia, ¿e szczegó³y przelotu otrzymasz na oko³o 7 dni
przed planowan¹ dat¹ rejsu.
Pamiêtaj, aby:
- nie szukaæ szczegó³ów przelotu samodzielnie w internecie,
- bezwzglêdnie przestrzegaæ informacji, które otrzymujesz od nas!
- zawsze potwierdziæ otrzymanie wa¿nego e-maila – chcemy mieæ pewnoœæ, ¿e informacje do
Ciebie dotar³y
- w dniu wylotu stawiæ siê punktualnie na lotnisku!

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
Temat e-maila
Wysy³aj¹c e-maila zawsze wpisuj temat (u³atwi to szybk¹ identyfikacjê Twojej wiadomoœci
w skrzynce pocztowej). Pozwoli tak¿e na szybsze jej znalezienie nawet po up³ywie d³u¿szego
czasu. (patrz przyk³ad nr 1)

Treœæ e-maila
Treœæ e-maila powinna byæ krótka i treœciwa, czyli zawieraæ tylko najwa¿niejsze informacje.
Staramy siê na bie¿¹co odpowiadaæ na wszystkie listy. Niestety bardzo wiele z nich nie zawiera
nawet informacji, kto do nas napisa³!
Poni¿ej podajemy kilka podstawowych punktów, które powinna zawieraæ wiadomoœæ e-mail, tak,
aby by³a jasna, czytelna i umo¿liwia³a sprawny kontakt. (patrz przyk³ad nr 1)

Za³¹czniki
Chc¹c przes³aæ do nas za³¹cznik upewnij siê, ¿e faktycznie zosta³ on dodany do wiadomoœci.
Aby mieæ pewnoœæ, ¿e zostanie on prawid³owo odczytany, wysy³aj za³¹czniki w formacie PDF
(dokumenty) lub JPG (zdjêcia).
Przesy³aj¹c list motywacyjny wraz ze zdjêciem zatytu³uj je w pierwszej kolejnoœci swoim
NAZWISKIEM, a nastêpnie IMIENIEM, np. Kowalski Jan – zdjêcie.jpg, Kowalski Jan – list
motywacyjny.pdf (patrz przyk³ad nr 2)

PRZYK£AD nr 1

PRZYK£AD nr 2

CO ZABRAÆ ZE SOB¥ NA PRAKTYKI?
1. Karty ubezpieczeniowe medycznego NFZ, ISIC lub EURO <26
Poni¿ej linki do stron, gdzie znajdziesz wszelkie mo¿liwe informacje na ich temat:
-

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz

-

ISIC
www.isic.pl

-

EURO <26
www.euro26.pl

2. Orygina³y wszystkich wymaganych dokumentów.
Najlepiej zaopatrzyæ siê w teczkê, w której znajd¹ siê wa¿ne dokumenty, np.:
- Porozumienie z hotelem,
- Bilet powrotny,
- Dowód osobisty / paszport, itp.
Na praktykach wci¹¿ dzieje siê coœ ciekawego i warto mieæ pewnoœæ, ¿e wiesz gdzie przechowujesz
najwa¿niejsze dokumenty, zaoszczêdzisz sobie tym niepotrzebnych nerwów podczas
gor¹czkowego ich poszukiwania najczêœciej… w dniu powrotu do Polski ;)

CO ZABRAÆ ZE SOB¥ NA PRAKTYKI?
3. Na start – strój s³u¿bowy
Personel hotelowy w miejscu pracy pojawia siê tylko i wy³¹cznie w uniformach. S¹ to specjalnie
zaprojektowane ubrania dla ka¿dego departamentu. Wypada prezentowaæ siê elegancko
i profesjonalnie zanim otrzymasz swój w³asny uniform.
Niezbêdne s¹:
- czarne, p³askie, zakryte obuwie (min. dwie pary)
- bia³e koszule – krótki/d³ugi rêkaw, prosty krój, bez ozdób (min. 3 koszule)
- ciemne (czarne/granatowe) spodnie lub spódnica (min. 2 pary)
w przypadku dziewcz¹t to podstawowy strój, który zapewni Ci dobry start w pracy.

CO ZABRAÆ ZE SOB¥ NA PRAKTYKI?
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4. Ubrania w wersji letniej oraz bluza lub kurtka.
Po godzinach praktykanci s¹ bardzo aktywni: zwiedzaj¹ okolice, uprawiaj¹ sporty, odwiedzaj¹
kluby, dyskoteki, itp.
Warto przygotowaæ siê na ka¿d¹ okazjê oraz pogodê.

5. Lekarstwa
Warto zaopatrzyæ siê w miniapteczkê z tabletkami przeciwbólowymi, na ból gard³a lub
przeziêbienia, wapno (na uczulenia), magnez (skurcze w nogach), krople do oczu, coœ na
oparzenia, itp.

6. Filtry do oraz po opalaniu
7. Aparat fotograficzny
Niezbêdny z wiadomych powodów!

8. S³ownik polsko – angielski
9. ¯elazko
Urz¹dzenie, które powinno siê znaleŸæ w walizce jako pierwsze.

