
PRAKTYKI ZAWODOWE W NIEMCZECH (FULDA) 

Firma oferująca praktykę: 3G Europäisches Kompetenzzentrum Ladungssicherung 
Adres: Werner-von-Siemens-Str. 12 – 14, D-36041 Fulda, Niemcy 
Strona internetowa: https://3g-ladungssicherung.de 
Profil działalności firmy: - Organizacja spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń i 

seminariów; 
- Prowadzenie własnego hotelu. 

Film demo prezentujący 
firmę:  

https://www.youtube.com/watch?v=8oeVFwQt958 

Główne zadania 
praktykanta: 

- Zapoznanie się z pracą poszczególnych działów firmy; 
- Zapoznanie się z formą pracy i zakresem usług świadczonych 

przez firmę organizującą szkolenia, konferencje, spotkania 
biznesowe; 

- Pomoc przy organizowaniu i obsłudze seminariów i konferencji; 
- Wsparcie w gastronomii i przy prowadzeniu hotelu; 
- Bieżąca pomoc w wybranych działach firmy. 

Umiejętności uzyskane po 
odbyciu praktyki: 

- Udoskonalenie praktycznej znajomości języka niemieckiego; 
- Uzyskanie wiedzy o usługach świadczonych przez firmę z branży 

szkoleniowo-hotelarskiej. 
- Nabycie umiejętności obsługi gości hotelowych, uczestników 

konferencji, pracy w gastronomii itp. 
Profil studenta: - Komunikatywna znajomość języka niemieckiego; 

- Odpowiedzialność; 
- Gotowość do wspierania pracy pracowników w różnych działach 

firmy; 
- Motywacja i chęć uzyskania/poszerzania wiedzy o pracy w firmie 

hotelarsko-szkoleniowej; 
- Uprzejmość, uśmiech, pozytywne nastawienie. 

Kierunki studiów: Studenci wszystkich kierunków Instytutu Humanistycznego PWSZ 
Krosno. 

Znajomość języków 
obcych: 

- Język niemiecki na poziomie min. B1+; 
- Dodatkowym atutem jest: Język angielski na poziomie A2. 

Data rozpoczęcia praktyki: 01.08.2019 r. 
Czas trwania praktyki: Min. 2 tygodnie, maksymalnie 2 miesiące (w zależności od 

umiejętności i wiedzy studenta oraz po uprzednim uzgodnieniu 
konkretnego terminu). 

Koszty dojazdu: Firma przejmuje koszty dojazdu i powrotu (Krosno-Fulda / Fulda-
Krosno) po uprzednim indywidualnym odnośnym uzgodnieniu i z 
zastrzeżeniem dyspozycyjności środka transportu ze strony firmy w 
danym okresie czasowym.  

Wynagrodzenie: ok. 100,00 EUR x tydzień pobytu (tzw. kieszonkowe) 
Zakwaterowanie: Zapewnione 
Wymagania dotyczące 
zgłoszenia: 

CV + list motywacyjny; 
Rozmowa kwalifikacyjna (telefoniczna lub za pomocą Skype) 
Ilość oferowanych miejsc do odbycia praktyk zawodowych jest 
ograniczona. Firma zastrzega sobie prawo wyboru i akceptacji 
kandydata. 

Podstawa odbycia 
praktyki: 

Podpisana umowa o praktykę pomiędzy studentem/Uczelnią a firmą. 

Osoba kontaktowa: Małgorzata Niżnik 
malgorzata.niznik@pwsz.krosno.pl 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8oeVFwQt958

