
W ramach projektu Erasmus + grupa 10 uczniów

 technikum ekonomicznego uczestniczyła w zagranicznych praktykach 

zawodowych w IB we Frankfurcie nad Odrą.



Przed wyjazdem grupa uczestniczyła w zajęciach języka 

niemieckiego zawodowego oraz w zajęciach integracyjnych

 z doradcą zawodowym



Uczniowie zostali podzieleni na pięć dwuosobowych zespołów tworzących 

poszczególne działy frmy symulacyjnej: 

 Kadr

 Zarządu

 Sprzedaży

 Zaopatrzenia

 Marketingu



Dział kadr zajmował się  

 Sporządzaniem blankietów kwestionariuszy osobowych 

 Sporządzaniem zakresu obowiązków każdego z działów 

 Tworzeniem ulotki rekrutacyjnej 

 Sporządzeniem umowy o pracę dla każdego pracownika 

 Prowadzeniem akt osobowych 

 Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych  





Dział zarządu zajmował się 
 Tworzeniem loga frmy 

 Tworzeniem i wydrukiem katalogu ofertowego frmy 

 Obsługą programu EXCEL i WORD

 Tworzeniem inwentaryzacji i bilansu 

 Nadzorowaniem pracy innych działów

 Prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów 

 Obsługą bindownicy

 Podpisywaniem umów

 Podejmowaniem decyzji dotyczących zamówień 

 Motywowaniem pracowników





Dział sprzedaży zajmował się 

 Obsługą programu EXCEL, WORD

 Tworzeniem dokumentów związanych ze sprzedażą : 

 Potwierdzeniem zamówień,

 Fakturami oraz tworzeniem ofert produktów

 Tworzeniem wzorów dokumentów : 

 Kalkulacją cen,

 Sporządzaniem polecenia przelewu,

 obliczeniem cen netto, VAT, brutto towarów

 Zleceniami dostaw dla kuriera





Dział marketingu zajmował się  

 Projektowaniem i sporządzaniem gadżetów 

promocyjnych w postaci: ulotek, długopisów, kubków,  

teczek ofertowych oraz wizytówki frmy.

 Promocją frmy na targach handlowych - opracowanie 

tablicy promocyjnej stoiska frmy

 Wykorzystaniem  informacji o poziomie sprzedaży 

towarów w celu przygotowania wykresów i analiz





Dział zaopatrzenia zajmował się  

 Stworzeniem listy kontrahentów

 Stworzeniem zamówień i pytań

 Stworzeniem porównań ofert 

 Pracą nad pocztą przychodzącą

 Obsługą programu Excel i Word

 Opracowaniem warunków zakupu

 Stworzeniem kalkulacji cen







Po zakończonych praktykach były zorganizowane 

zajęcia integracyjne na terenie IB 



Na weekend były zaplanowane trzy wycieczki.

Jedną z nich była wycieczka do Berlina





Zwiedziliśmy także zabytki Poczdamu 



W Neuzelle zwiedziliśmy manufakturę browaru i klasztor z 

pięknymi ogrodami





Na zakończenie praktyk każdy z uczestników otrzymał 

Certyfkat mobilności 



Dziękujemy za uwagę
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