
 

FAQ Praktyk 
 

W jakich godzinach pracujecie? 
 

Nasze biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00. Nie pracujemy w na weekendy 

i święta. Z uwagi na specyfikę obszaru działalności firmy zdarza się, że godziny i dni pracy zmieniają 

się. Szkolenia, do obserwacji których zapraszamy naszych praktykantów, trwają zwykle od 09.00 do 16.00 

lub od 10.00 do 17.00, także w weekendy. Natomiast śniadania biznesowe organizowane przez nas w ramach 

Klubu Networkingu zaczynają się o 7.30. Wówczas nasz dzień pracy rozpoczyna się o godz. 07.00, a kończy 

o 15.00. Jedna zasada jest jednak niezmienna. Unikamy niepotrzebnych nadgodzin, by zawsze mieć 

wystarczająco dużo siły i energii dla realizacji codziennych wyzwań. 

 

Ile trwają praktyki w CM? 
 

Czas trwania praktyk to 376 godzin, które zwykle Praktykant realizuje w ciągu trzech miesięcy. Wychodzimy 

z założenia, że mniejsza ilość czasu nie pozwoliłaby na wdrożenie w życie firmy, a co za tym idzie – samodzielną 

realizację dużych zadań. Naszym celem jest pokazać i nauczyć Cię jak najwięcej. Dać Ci szansę wdrożenia się 

w funkcjonowanie firmy oraz odnalezienia najlepszego dla siebie miejsca. W krótszym czasie nie byłoby 

to możliwe. Przy intensywniejszych projektach zdarza się jednak, że 376 godzin realizowane jest szybciej  

i praktyki trwają krócej.  

 

W jakich miesiącach odbywają się praktyki?  
 

Praktyki organizowane są w trybie ciągłym, co oznacza, że w momencie zakończenia jednych, rozpoczynają 

się kolejne. Informacje o bieżących poszukiwaniach kandydatów w pierwszej kolejności zamieszczamy na naszej 

stronie internetowej. 

 

Czy zdołam pogodzić studia dzienne z praktykami w CM? 
 

Z doświadczenia wiemy, że jest to możliwe. Ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak dużo masz zajęć 

na uczelni i jak radzisz sobie z organizacją czasu. Ze swojej strony robimy wszystko, aby praktyki w naszej firmie 

w maksymalnym stopniu przypominały normalną pracę. Dążymy do tego, abyś poza umiejętnościami 

merytorycznymi, zdobył także wiedzę na temat specyfiki pracy w biurze. Jeżeli będziesz z nami tylko przez parę 

godzin dziennie, nie będziesz w stanie doświadczyć tego w pełni. Dlatego z jednej strony pozwalamy wyjść 

z pracy wcześniej – jeśli masz zajęcia, ale z drugiej nie przyjmujemy na praktyki w wymiarze 1/2 czy 1/3 etatu. 

 

Czy praktyki są płatne? 
 

Praktyki realizowane w naszej firmie są nieodpłatne. W miejsce tego gwarantujemy zupełnie inny rodzaj 

„wynagrodzenia” – rozwój osobisty, możliwość zdobycia wszechstronnego doświadczenia i poznania firmy 

od przysłowiowej „kuchni”, a także realizacji własnych projektów. Możemy zaręczyć, że w trakcie praktyk dowiesz 

się znacznie więcej niż tylko, jak używać ekspresu do kawy. Z nami nie tylko nauczysz się, jak stać 

się konkurencyjnym na rynku pracy, ale także jak eksponować swoje mocne strony i skutecznie eliminować 

słabe. 

 

Studenci jakich kierunków mogą odbyć praktyki w CM?  
 

W firmie CreativeMedia praktyki odbywały osoby studiujące socjologię, psychologię, dziennikarstwo, marketing 

i zarządzanie, matematykę, politologię, kulturoznawstwo, polonistykę, pedagogikę, filozofię, ekonomię... Staramy 

się nie szufladkować osób i nie dzielić ich na humanistów czy ścisłowców. Zakres działalności naszej firmy 

i różnorodność realizowanych przez nas działań, sprawia, że dla przedstawicieli większości kierunków studiów 

jesteśmy w stanie znaleźć ambitny i wpisujący się w umiejętności Praktykanta projekt do realizacji. 

 

 



 

 

Jak wygląda proces rekrutacyjny?  
 

W celu zgłoszenia swojego zainteresowania praktyką w CreativeMedia w pierwszej kolejności powinieneś 

wypełnić formularz online dostępny na stronie internetowej firmy i dołączyć do niego swoje CV oraz list 

motywacyjny. Następny krok należy do nas. W ciągu tygodnia po otrzymaniu zgłoszeń, kontaktujemy 

się z wybranymi osobami i zapraszamy do naszej siedziby na miłą pogawędkę, znaną powszechnie pod nazwą 

rozmowy kwalifikacyjnej. Ostatnim etapem rekrutacji jest udział w sesji Assessment Centre, która daje nam pełen 

obraz sytuacji i pozwala wybrać prawdziwą gwiazdę. 

 

Czym jest Assessment Centre? 
 

Najkrócej rzecz ujmując jest to metoda pozwalająca na zbadanie predyspozycji kandydata na konkretne 

stanowisko. Assesment Centre to seria ćwiczeń odbywających się w warunkach przypominających warunki 

pracy. Wykorzystując tę technikę w procesie rekrutacji Praktykantów mamy niemal 100% pewność, że osoba, 

która do nas trafi szybko się zaklimatyzuje i podoła wszystkim obowiązkom oraz wyzwaniom, jakie przed 

nią postawimy. Poza tym metoda ta wykorzystywana jest coraz częściej przez pracodawców, dzięki czemu każda 

osoba, która weźmie udział w zorganizowanym przez nas AC otrzyma niepowtarzalną szansę przetestowania 

się i nabierze doświadczenia, które w przyszłości, podczas starania się o stałą pracę, może okazać się niezwykle 

korzystne. 

 

Ile razy można wysłać zgłoszenie chęci odbycia praktyki?  
 

Nie wprowadzamy tego rodzaju ograniczeń. Wręcz przeciwnie. Osoby, którym nie udało się za pierwszym razem 

przejść pomyślnie procesu rekrutacyjnego zachęcamy do podejmowania prób w przyszłości. Być może, że przy 

kolejnym naborze będziemy poszukiwać osoby z innymi cechami i umiejętnościami, niż poprzednim razem. 

 

Czym są i co dadzą mi praktyki w CM? 
 

Po pierwsze i najważniejsze praktykant pracuje razem z nami ramię w ramię, mierzy się z różnymi projektami, 

wspiera nas w codziennych obowiązkach. Nie stosujemy taryfy ulgowej. Wręcz przeciwnie. Praktykantów 

traktujemy poważnie, włączając od pierwszego dnia do naszego zespołu na prawach członka. Pozostawiamy 

duży margines swobody w działaniu, obdarzamy pełnym zaufaniem, wyznaczamy odpowiedzialne zadania 

i liczymy na własną inicjatywę. Jednocześnie służymy radą, wspieramy w realizacji indywidualnych pomysłów, 

skutecznie rozwiewamy wszelki wątpliwości. Praktykując u nas dostajesz prawdziwą bombę wiedzy, masę 

różnorodnego doświadczenia i nieprzemijające przekonanie, że trafiłeś do wyjątkowej firmy. To przede wszystkim 

od Ciebie zależy, jak będzie wyglądała Twoja praktyka. Jak dużo z siebie dasz, tak wiele otrzymasz w zamian.  

W myśl naszego motta: „Dostajesz więcej, niż oczekujesz” możesz zyskać naprawdę wiele. 

 

Czy istnieje możliwość otrzymania pracy po odbyciu praktyk? 
 

Tak, i nie byłby to szczególny precedens w historii praktyk. Obecni pracownicy swoją przygodę z CM również 

zaczynali od praktyk. Naszym przyszłym współpracownikom stawiamy tylko jeden warunek – wnieś w życie firmy 

coś nowego. Oczaruj nas wiedzą, osobowością, umiejętnościami czy stylem pracy, którego u nas nie ma, 

udowodnij, że warto z Tobą pracować na co dzień. 

 

Na co jeszcze mogę liczyć? 
 

Przede wszystkim na przyjazną atmosferę tworzoną przez zespół, składający się z młodych, inspirujących ludzi. 

Możliwość udziału w szkoleniach miękkich i zawodowych organizowanych przez firmę, dzięki czemu masz 

szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste. Poza tym, zapraszamy do udziału w śniadaniach 

biznesowych w ramach Klubu Networkingu „Poznań mój biznes”, co poszerzy pulę Twoich kontaktów 

w środowisku biznesowym. A także pyszną kawę i herbatę, którą w naszej firmie przygotowujemy sobie 

nawzajem, nie zrzucając tej „odpowiedzialnej” pracy na barki praktykanta.  

 

http://www.bankmillennium.pl/pl/o-banku/kariera/praktyki-konkursy-warsztaty/praktyki/najczesciej-zadawane-pytania/#answer9

