Opinie uczestników o stażu

Tetiana
„…Praktyka zawodowa była dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Nabyłam wiele
nowych umiejętności. Zapoznałam się ze sposobem funkcjonowania hotelowej kuchni.
W kuchni, w której odbywałam praktyki panowała miła atmosfera, każdy w razie potrzeby
chętnie służył pomocą, a także dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Podejście osób
przełożonych do mnie jako praktykantki było bardzo poważne, zależało im na tym, abym jak
najwięcej się nauczyła i zobaczyła. Praktyki w Niemczech będę miło wspominad, a wiedzę,
którą w tym czasie zdobyłam postaram się jak najlepiej wykorzystad. Na praktyki
przychodziłam chętnie, ponieważ przebiegały w przyjaznej atmosferze. Jestem bardzo
zadowolona z odbytej praktyki...”

Natalia
„…Podczas praktyk w Niemczech nauczyłam się lepiej komunikowad w języku niemieckim.
Poznałam tam dużo miłych oraz ciekawych ludzi, utrzymuję z nimi kontakt do dnia
dzisiejszego.
Jeśli bym mogła, to pojechałabym tam drugi raz. …”

Dasza
„… Dzięki praktykom zdobyłam wiedzę językową i kulturową. Miałam fajnego mentora, który
nauczył mnie wielu rzeczy. Chciałabym pojechad tam jeszcze raz … .”

Dawid
„…Wyjazd do Niemiec był bardzo ciekawą przygodą, dzięki której poznałem kulturę
tamtejszych ludzi. Nauczyłem się, jak wygląda prawdziwa praca w tak dużym magazynie.
Chętnie pojechałbym tam jeszcze raz. …”

Masza
„… Cieszę się, że miałam możliwośd odbyd moją praktykę w Niemczech i zdobyd tam moje
pierwsze doświadczenie zawodowe. Chciałabym podkreślid wyrozumiałośd pracowników
wobec praktykantów. Cały czas byli obok nas, pomagali i nie zostawiali samych z problemem,
nawet bariera językowa nie przeszkadzała w komunikacji. Kupiłam super prezenty dla
rodziny, zaoszczędziłam z kieszonkowego. Bardzo bym chciała pojechad tam jeszcze raz. …”

Karolina
„…Bardzo sobie chwalę praktyki w restauracji hotelu Aquavita w Bad Wildungen, ponieważ
jest tam super szefostwo, z którym można się łatwo porozumied oraz mili pracownicy
restauracji, którzy bardzo dobrze traktują praktykantów, a na szefostwie można zawsze
polegad, gdy pojawia się jakiś problem. Bardzo bym chciała wrócid tam na praktyki i bardzo
polecam, ponieważ odbywają się bezstresowo, a w miłej i przyjaznej atmosferze można się
dużo nauczyd i czas mija szybko. …”

Konrad
„… Na praktyce trafił się nam fajny mentor, z którym się świetnie dogadywaliśmy.
W razie problemów pomagał nam, nie byliśmy pozostawieni sami sobie. Nauczyliśmy się
wielu rzeczy, zarówno trudniejszych jak i łatwiejszych, od krojenia, co może wydaje się
proste, ale potrafi sprawiad problemy, do używania własnej fantazji w celu stworzenia
własnego oryginalnego dania i wiele innych. Bardzo chciałbym pojechad tam jeszcze raz,
spotkad załogę restauracji, wymienid kilka zdao i zabrad się do pracy. Dzięki tej praktyce za
granicą nawiązałem kontakt z wieloma osobami: szefem kuchni, zastępcą szefa, żartobliwym
kelnerem i wieloma podopiecznymi. Dzięki temu dwiczę teraz mój język niemiecki. Było
super! Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał okazję spotkad się z tak wspaniałymi
ludźmi w tej restauracji w Mühlhausen.

Viktor
„…Poznałem obcy kraj i dużo nowego w dziedzinie logistyki. Dzięki praktykom dwiczę teraz
język niemiecki. Po praktykach zostało wiele pozytywnych emocji, jak bym miał możliwośd
pojechad do Niemiec jeszcze raz – pojechałbym bez żadnych wahao! ...”
Kamil
„…Ogólnie cały wyjazd wspominam bardzo dobrze. Podczas pobytu w Niemczech wiele się
nauczyłem. Podszkoliłem język niemiecki oraz umiejętności manualne. Mieliśmy wspaniałego
mentora, który dawał nam różne praktyczne wskazówki. Gdy będzie tylko okazja, pomyślę
nad ponownym wyjazdem. …”

Maksym
„…Dziękuję bardzo, za możliwośd praktyk w Niemczech, wszystko mi się podobało,
a najbardziej osobowości moich nowych znajomych z centrum logistycznego. …”

Anna
„…Po praktykach w Niemczech jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem. Miałam
mądrego mentora, dużo się od niego nauczyłam. Miałam dobre relacje z personelem w
kuchni. Pracownicy pomagali mi dwiczyd język niemiecki. Praktyki pomogły mi dowiedzied się
więcej o pracy za granicą, chciałabym pojechad do Niemiec jeszcze raz. …”

Daryna
„…Podczas praktyki mieszkaliśmy w świetnym miejscu. Poznałam nowych ludzi i ogólnie
jestem bardzo zadowolona z praktyki. Naprawdę podobało mi się to nowe doświadczenie.
Ludzie byli bardzo mili i pomocni. Chciałabym tam jeszcze raz pojechad…”

