Sprawozdanie z praktyki zagranicznej w ramach programu
Erasmus – Barcelona, Hiszpania
W okresie od sierpnia 2014 do stycznia 2015 miałam przyjemność odbywać praktyki
w ramach programu Erasmus w Hiszpanii. Firmą w której odbywałam praktykę była Suitelife
SL, agencja nieruchomości, mieszcząca się w jednym z największych miast w Hiszpanii –
Barcelonie.
Na miejsce dostałam się bezpośrednim lotem Warszawa-Barcelona, które są
organizowane przez klika linii lotniczych, wiec z kupieniem biletu na dokładną datę nie było
żadnych problemów. Poszukiwania zakwaterowania na okres praktyk rozpoczęłam już w
Polsce jednak w związku ze skłonnością Hiszpanów do naciągania cen za wynajmowanie
pokojów czy też mieszkań, postanowiłam podjąć konkretne decyzje już na miejscu co było
bardzo dobrym pomysłem. Ostatecznie odnalezienie odpowiedniego mieszkania trwało
jedynie kilka dni, jako że jest dostępna duża oferta mieszkaniowa w tym mieście.
Po przyjeździe na miejsce spotkałam się z właścicielem firmy w której odbywałam
praktyki. Zostałam zapoznana z procedurami wewnątrz firmy i dokładnym zakresem moich
zadań. Na początku miałam głównie zapoznawać się z działalnością marketingową firmy,
uczyć różnych metod marketingowych ze specjalistycznych blogów i ebooków
nawiązujących do marketingu online i uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez
pracowników firmy. Po prawie 3 tygodniach nauki zaczęłam sama wykonywać wszystkie
wymagane zadania, nadal poświęcając czas na dodatkową naukę teoretyczną, którą później
miałam za zadanie stosować praktycznie w firmie. W ciągu moich praktyk wykonywałam
zadania związane z: pomocą w tworzeniu nowych i wdrażaniu istniejących strategii
marketingowych online, pomocą w optymalizowaniu strony internetowej, prowadzeniem
platform społecznościowych: Tweeter, Facebook, Pinterest, Instagram, pisaniem blogów,
tworzeniem i publikowaniem reklam online, regularną aktualizacją strony internetowej,
pomocą przy pisaniu i promowaniu bezpłatnych ebooków, analizowaniem działalności
marketingowej firmy i tworzenie cotygodniowych raportów posługując się Google Analytics i
platformą MOZ. Mój dzień pracy trwał 8 godzin, czyli od 10 do 13 i później od 14 do 19, pięć
dni w tygodniu. Jest to normalny system pracy w regionie Katalonii, której stolicą jest
Barcelona.
Cały okres praktyk przebiegał bez żadnych problemów. Pracownicy firmy jak również
inni praktykanci byli bardzo pomocni wiec i praca była jedynie przyjemnością. Ogólnie
Barcelona jest bardzo przyjaznym miejscem dla obcokrajowców którzy chcą tam podjąć
pracę, dzięki wielu firmom międzynarodowych które mają swoje oddziały w Barcelonie jak
również dzięki jednym z najlepszych szkół biznesowych w Europie i na świecie
zlokalizowanych w Barcelonie, które przyciągają studentów z całego globu. Ceny są dość
przyzwoite a życie pełne atrakcji. Barcelona również urzeka cudownym morzem i górami,
piękną pogodą, smakowitym jedzeniem, budynkami Gaudiego i oczywiście conocnymi
„fiestami”. Dzięki podjęciu praktyk w ramach programu Erasmus miałam okazję po prostu się
zakochać w Barcelonie i zdobyć doświadczenie, które z pewnością przybliży mnie do
osiągnięcia sukcesu zawodowego w przyszłości.
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