Erasmus praksa v Avstriji
Minili so 3 meseci in moja praksa preko projekta Erasmus se je zaključila. To, da se
priključim projektu, je bila najboljša odločitev, ki jo lahko študent sprejme, saj s tem širi
obzorja in se seveda nauči veliko koristnega, ne le za poklic ampak tudi za življenje.
Prakso sem opravljala v podjetju Rutar, v avstrijski Doberli vasi. Podjetje pozna vsak
Slovenec, razširjeno pa je po avstrijski Koroški in v Sloveniji. Sama sem delo opravljala na
področju marketinga, malo pa sem bila v pomoč tudi v tajništvu, kjer prav tako ne zmanjka
dela. Naučila sem se veliko novega o trženju produktov, izdelavi oglasnih sporočil in letakov.
Pomagala sem predvsem pri letakih in pri spremljanju konkurence. Zadolžena sem bila tudi za
izdelavo plana Facebook objav, iskala sem nove načine oglaševanja na Facebooku in
spremljala dogajanje na Facebook straneh konkurenčnih podjetij. Seveda so mi pri tem
pomagali tudi mentor in ostali zaposleni v marketingu. Moj mentor je zahteval, da določene
stvari opravim brez pomoči, saj je tako lahko ocenil mene in moje sposobnosti.
Najpomembnejše pri podjetju Rutar je, da je delavec zanesljiv, pripravljen delati karkoli in s
časom napredovati. Seveda je pomemben tudi jezik, ki pa v Doberli vasi ni problem, saj
večina zaposlenih tekoče govori tudi slovensko. Nemščina pa seveda pride še kako prav v
telefonskih pogovorih, ko komuniciraš s partnerji iz Avstrije in Nemčije.
Mislim, da bi se moralo prakse v projektu Erasmus udeležiti čim več študentov, saj s tem ne
pridobiš le izkušenj in se naučiš jezika, prejmeš namreč tudi Europass potrdilo, ki je v veliko
pomoč pri iskanju službe po končanem šolanju. Sama mislim, da je strah pred neznanjem
jezika in pred velikimi stroški brez pomena, saj se denarno lepo izide, jezika pa se že v dveh
do treh tednih naučiš toliko, da se lahko brez problema sporazumevaš. Poleg tega pa trije
meseci še prehitro minejo in sama lahko rečem, da podjetju Rutar še nisem rekla zbogom.
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