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Wymarzone Praktyki 2012 - Skanska ponownie zwycięża
Autor: Administrator
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Przyszedł czas na podsumowanie tegorocznego rankingu "Wymarzone Praktyki". Jest to dopiero druga
edycja, a popularność już bardzo nas mile zaskoczyła. Postaraliśmy się oddać Wam jak najwięcej
statystyk, tabelek i tabeleczek ;-). W edycji 2012 wzięło udział 2716 ankietowanych z czego 86 % chciało
brać udział w losowaniu naszych upominków.
Cytat z zeszłorocznych opisów rankingu:
Dla potrzeb rankingu najlepszych pracodawców został wyznaczony specjalny i uniwersalny wzór, dzięki
czemu wyniki z poszczególnych lat, przy odpowiedniej próbie, będą zawsze porównywalne. Teoretycznie,
gdyby wszyscy ankietowani głosowali na daną firmę, jako firmę numer 1, to ta firma miałaby 30pkt.
Każde miejsce jednak było w pewien sposób punktowane. Tyle możemy zdradzić :-).

Renoma to nowy wyznacznik w naszym rankingu, wskazuje on ocenę danej firmy przez oceniających ją
ankieterów. Od rankingu głównego różni się tym, że na renomę nie ma wpływu popularność danej firmy
wśród ankieterów.
Wybrane opinie dotyczące tej tabeli (pisownia oryginalna):
- Przede wszystkim liczy się wynagrodzenie. Nie uśmiechałoby mi się 5 dni w tygodniu za darmo chodzić.
- Głównie opieram się tutaj na opinii starszych studentów oraz prezentacji firmy na mojej uczelni.
- Kraj, w którym siedzibę ma dana firma. Np. Skanska, bo uczę się języka szwedzkiego.
- Myślę że najlepszą wizytówką każdej firmy budowlanej są jej "dzieła" czyli zaprojektowane i wykonane
obiekty.
- Możliwość późniejszego zatrudnienia również ma ogromne znaczenie.
- Wszystko ma swój wpływ na miejsce, ale bardzo docenia się wśród studentów akcje, jakie organizuje
Skanska na uczelniach, drugą rzeczą to świadomość, jakie realizacje poszczególne firmy
przeprowadzają i fakt, że pozwalają mi się rozwijać, choć trochę w tym pomagają.
- Jeżeli się nie mylę powyższe firmy miały swoje stanowiska podczas targów pracy na Politechnice
Poznańskiej :d
- Głównym kryterium wyboru praktyk były doświadczenia moich znajomych. Nie mogłem napisać
swoich, bo nie pracowałem z żadnej w wyżej wymienionych firm. Firma w, której odbywam obecnie
praktykę nie jest zakwalifikowana w tej ankiecie.
- Długości istnienia na rynku.
- Ważna jest także dostępność informacji, na stronie www, na temat możliwości odbycia praktyk w danej
firmie .
- Ważna jest dla mnie renoma firmy, dzięki której będę miała większe możliwości w zdobyciu ciekawego
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doświadczenia zawodowego oraz sprawdzenia własnych umiejętności.
- Możliwość rozwoju i pracy nad innowacyjnymi projektami jest dla mnie priorytetem w praktyce
zawodowej.
- Najważniejsza jest opinia osoby która taką praktykę juz odbyła lub pracuje w firmie. kolejnymi
kryteriami jest doświadczenie z odbytych praktyk jakie można uzyskać oraz możliwość wynagrodzenia za
praktykę
- Rozwój i doświadczenie są to główne cele, które chciała bym uzyskać podczas praktyk.

Wybrane opinie dotyczące tej tabeli (pisownia oryginalna):
- 1500 netto wraz z zakwaterowaniem jest według mnie minimalną kwotą jaką powinien otrzymywać
praktykant. Jednak najważniejszym czynnikiem jest możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
- 1000zł raczej nie wystarczyłoby na miesiąc godnego utrzymania, dlatego 1500.
- Oczywiście zdobycie doświadczenia jest najważniejsze!
- Myślę, iż nie jest to wygórowana kwota a wiadomym faktem jest, iż student musi dysponować jakimiś
środkami by ukończyć tak poważne studia.
- Zaznaczyłem, że mnie nie interesuje ale uważam, że chociaż minimalne wynagrodzenie powinno być.
Bez tego też pójdę na praktyki ale zawsze milej coś dostać ;)
- W ostateczności oczywiście byłbym gotów zrobić praktyki za darmo, jednak więcej niż miesiąc takiego
przedsięwzięcia poważnie zniechęca.
- Na pewno płatna praktyka jest lepsza, ale najważniejszy jest staż i wiedza, która pomoże mi potem
zdobyć lepszą pracę.
- Wynagrodzenie to aspekt poboczny, oczywiście chciałbym je dostać za praktyki, ale ważniejsze jest
doświadczenie.
- Chcę się czegoś nauczyć a zarabiał będę w pracy...
- W związku z tym iż studiuję zaocznie praca jest sprawą naturalną i nie mogę pozwolić sobie na
bezpłatne praktyki
- choć ewentualne wynagrodzenie, byłoby bardzo miłe ze strony firmy która mnie przyjmnie..
- Na pieniadze jest czas po studiach, praktyki przede wszystkim musza uczyc.
- kwota na utrzymanie się poza miejscem zamieszkania
- Moim głównym celem na praktyce jest zdobycie jak największej liczby nowych umiejętności i
doświadczeń, lecz nie ukrywam iż przyjemnie było by za to dostawać chociaż niewielkie wynagrodzenie.
- Dokładnie interesowało by mnie wynagrodzenie w wysokości około 1000zł, nie koniecznie minimum.

Wybrane opinie dotyczące tej tabeli (pisownia oryginalna):
- Oczywiście bezpośrednio po studiach, w miarę zdobywania doświadczenia oczekiwałbym stosownego
wzrostu zarobków.
- po studiach, bez pełnych uprawnień.
- Wiem że nawet tyle nie dostanę od razu po studiach lecz trzeba mieć nadzieję ;-)
- Tak na początek 3000 zł wystarczy. Później jakiś awans...
- pierwsza 3 miesięczna umowa potem spodziewam się tej samej umowy ale dodatkowego
wynagrodzenia np.premia
- W przypadku pracy w trakcie studiów magisterskich odbywanych w trybie zaocznym.
- prawdziwy fachowiec powinien się cenić
- W początkowej fazie (max okres 3miesięcy) pensja 2000brutto by mnie satysfakcjonowała.
Sukcesywnie chciałbym by ona rosła wraz ze zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami
- 2000 brutto jaki pensja na początku - potem w miarę zdobywania doświadczenia i kompetencji - więcej
- Z zakresu 2500-3000 zł brutto
- Kwestia ta myślę, uzależniona jest od województwa jednak kwota 2500 zł brutto satysfakcjonowała by
mnie na początek kariery zawodowej.
- od razu po studiach nie będzie to taka kwota, ale z czasem mam nadzieję, że moje zarobki będą
wzrastać:)
- Myślę, że jest to kwota optymalna jak na początek po studiach, chociaż 1500 też mógłbym pracować,
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by zdobyć niezbędne doświadczenie.
- Oczywiście mając minimum 2 lata doświadczenia
- Obecnie pracuje dodatkowo studiuję, rozwijam się samodzielnie i dużo czasu poświecam dokształcaniu
własnych umiejętności
- wynagrodzenie dostosowane do doświadczenia
- Mam świadomość tego iż dyplom uczelni to nie wszytko, w branży budowlanej liczy się przede
wszystkim doświadczenie więc nie oczekiwałbym wysokich zarobków świeżo po studiach.
- Bezpośrednio po studiach, bez uprawnień.
- zaznaczona kwota jest tą minimalną
- Z racji tego iż jestem technikiem i na budowie zdobyłem już nie małe doświadczenie. Jak i również
podczas pracy fizycznej w każde wakacje poznałem nie jedną budowę od podstaw
Wybrane opinie dotyczące firm z podium (pisownia oryginalna):
Skanska
- Skanska jest najbardziej znana firmą w Polsce mają oddziały w całej Polsce co ułatwia znalezienie
miejsca pracy w tej firmie. Kilka razy byli w mojej szkole i opowiadali o pracy w tej firmie
- Pozycja firmy na rynku pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego zdecydowały, że wybrałam firmę
Skanska na miejscu pierwszym.
- Skanska wydaje się być najbardziej otwartą na praktykantów firmą
- Wiele słyszałam na temat praktyk w firmie Skanska oraz na temat samej działalności firmy. Uważam,
że pracują tam prawdziwi fachowcy, a od takich chciałabym się w przyszłości uczyć i u nich zdobywać
doświadczenie.
- Wybrałam firmę Skanska, ponieważ jest to jedyna firma prezentująca się na naszej uczelni, w której
można zdobyć doświadczenie i potrzebne umiejątności pracy w zespole.
- Pracowałam już z Skanska i wiem z doświadczenia , ze to bardzo rozwojowa firma
- Skanska to klasa sama w sobie :)
- Skanska jest liderem w branży budowlanej, wiele obiektów jest realizowanych we Wrocławiu przez
Skanska, co daje duża możliwośc rozwoju w różnych dzidzinach branzy budowlanej.
- Skanska udziela sie najbadziej na mojej uczelni w formie wykładów, promocji i informacji. Chciałbym
tam w przyszłości pracować.
- Jest to duża, prestiżowa firma. Projekty realizowane przez Skanska są ciekawe i mają niesamowity
wygląd. Budimex
- Budimex zainteresowal mnie gdy dowiedzialam sie o jego pracach nad obwodnicą nowogardu. Jego
szkolenia dotyczce mostów u mnie na uczelni daly mi duzo do myslenia :D Tak to jest firma w której
chce zdobywac doświadczenie. :)
- Budimex daje duże możliwości rozwoju, oraz wykonuje duże budowy w moim regionie.
- Wybrałem Budimex, ponieważ uczestniczyłem w ich Programie Praktych Letnich.
- Ponieważ dzięki prezentacją firmy Budimex na mojej uczelni wiem jakie są możliwości rozwoju w tej
firmie, wiem na jakich obiektach firma wykonywała prace
- Po serii wykładów przedstawionych przez Budimex na mojej uczelniu,Strabag
- Z opini znajmoego który pracuję w Strabag mogę wywnioskować iż jest to znakomita firma, która daje
szanse rozwoju i możliwość pracy przy dużych i ambitnych projektach
- Na praktykach w jednej z największych firm budowlanych (STRABAG) otrzymywałam więcej- lecz
pieniądze nie liczą się najbardziej;)
- Znajomość starszych kierowników w firmie Strabag oraz ich pozytywne opinie na temat warunków
pracy w firmie Strabag
- Z opini znajmoego który pracuję w Strabag mogę wywnioskować iż jest to znakomita firma, która daje
szanse rozwoju i możliwość pracy przy dużych i ambitnych projektach
No i coś na co czekali chyba wszyscy, czyli nagrody za głosowanie :-)

Wśród nagród są zestawy książek do nauki języka obcego kierunkowego:
- Modern Wonders of Civil Engineering + CD, wydawnictwo SPNJO Politechniki Krakowskiej jacek.*******@gmail.com
- Reader Friendly Civil Engineering, skrypt SPNJO PK - an*****89@gmail.com
- Angst Vor Fachtexten, skrypt SPNJO PK - pod****@wp.pl
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Oraz:Pendrive 16gb STUDENTBUDUJE.PL (na kingstone)
1. j******@op.pl
5 x Pendrive 8gb STUDENTBUDUJE.PL (na kingstone)
- to******@interia.eu
- 89****xs@gmail.com
- ja*****k88@op.pl
- a.********i@gmail.com
- A.******@gmail.com
Gadżety studentbuduje - paczka składająca się z podkładki pod myszkę, 3 długopisów, kalendarzanotesa oraz okładki na indeks ;-)
-

tusk.******@gmail.com
t***********cki@wp.pl
r.******wski@gmail.com
***sdw*@wp.pl
t.***@gmail.com
r***86@interia.pl
o***88@o2.pl
d****.****@gmail.com
ju****.w****@onet.eu
an****qt@wp.pl

Słowniki Budownictwa Infrastruktury Wyposażenia, Tomasz Tomlik, wersja elektroniczna
- al******90@interia.pl
- te*****gti@gmail.com
- y*****87@gmail.com
5 tomów Budownictwo Ogólne w zestawie, wydawnictwo Arkady
- 89j*********@o2.pl
Nowy Poradnik Majstra Budowlanego, wydawnictwo Arkady
- pol****************@gmail.com

oraz... koszulki, które cieszyły się zainteresowaniem na naszym fanpage'u na facebook'u :-)
- p.**********ska@gmail.com
- h*****@poczta.fm
- a***********wski@gmail.com
- s.***********@gmail.com
- ro**********@op.pl
- fo******ki@interia.pl

Wszystkim serdecznie gratulujemy- zarówno Wam, Czytelnikom jak i firmom. Osoby, które wygrały
upominki powinny sprawdzić swoją skrzynkę pocztową!
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