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Praktyki bezpłatne w Santiago de Compostela - Hiszpania 
 

Stowarzyszenie Erasmus Compostela - ESN Santiago 
 
 
 
Praktykodawca: 
 

Erasmus Compostela jest stowarzyszeniem o charakterze wolontaryjnym, zarejestrowanym w rejestrze 
prowadzonym przez Radę Autonomii Galicji oraz znajdującym się na liście organizacji studenckich przy Uniwersytecie 
de Santiago de Compostela.  

 
Należy do międzynarodowej organizacji Erasmus Student Network, tworząc jej oddział lokalny. Organizacja 

ta jest jedną z największych w Europie i wciąż się rozwija. Obecnie, jej oddziały znajdują się w 37 państwach, przy 480 
uczelniach wyższych. Oferuje swoje usługi ponad 190 tys. studentom, zarówno miejscowym jak i zagranicznym, 
wzbogacając w dodatkowe aktywności ich rok akademicki.  
 

Do zadań ESN SANTIAGO należy wsparcie studentów uczestniczących w wymianach międzynarodowych, 
które ma na celu ułatwienie i urozmaicenie  ich pobytu  w nowym mieście poprzez organizację przedsięwzięć 
kulturalnych, sportowych i integracyjnych oraz dostarczanie niezbędnych informacji na temat funkcjonowania  
akademickich programów naukowych. Działalność możliwa jest dzięki pracy koordynatorów i wolontariuszy. 
 
Przedmiot praktyk: 
 

Niniejsza oferta skierowana jest do studentów polskich uczelni i ma na celu zaoferowanie odbycia 
bezpłatnych praktyk w ESN SANTIAGO. 
 
Czas trwania praktyki: min. 3 miesiące, w okresie od lutego 2016 do czerwca 2017 r.  
Podczas odbywania praktyki studenci mogą współpracować w następujących obszarach: 
  

1. obsługa studentów zagranicznych podczas dyżurów w biurze 
2. organizacja wydarzeń kulturalnych oraz imprez integracyjnych 
3. współpraca przy realizacji wyjść i wycieczek   
4. pomoc w szukaniu mieszkań 
5. projektowanie oprawy graficznej  
6. przygotowywanie relacji fotograficznych i audiowizualnych 
7. rekrutacja nowych praktykantów 
8. organizacja wydarzeń sportowych  
9. księgowość i sponsoring 
10. nawiązywanie kontaktu z mediami oraz sporządzanie ofert, artykułów oraz tworzenie przewodników po 

mieście 
11. informatyka, programowanie 

 
Gwarantujemy: 
 

Dla praktykantów uczestniczących w programach międzynarodowych np. wymiana bezpośrednia, program 
ERASMUS+ itp. 
 

● certyfikat odbycia praktyk (zgodny z modelem europejskim Europass) 
○ dla studentów programu ERASMUS: zaświadczenie odbycia praktyk, które  

w zależnośći od zasad uczelni macierzystej, może służyć do zaliczenia obowiązkowych praktyk 
znajdujących się w  programie studiów 

○ dla studentów umów bezpośrednich: zaświadczenie realizacji praktyk wymaganych przez uczelnie  
● certyfikat współpracy z ESN Santiago 

 



Proponowane stanowiska: 
ESN Santiago 

 
 

Community Menager Assistant 
współpraca w zakresie komunikacji poprzez 
portale społecznościowe 
Ref: CMA 
 
Event Menager Assistant 
współpraca  w zakresie organizacji i promocji 
wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz 
imprez integracyjnych 
Ref: EMA 
 
Fundraising Menager Assistant 
współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy 
od sponsorów w celu finansowania 
przedsięwzięć 
Ref: FMA 
 
External Relations Menager Assistant 
współpraca w zakresie nawiązywania 
kontaktu z innymi organizacjami i 
przedsiębiorstwami  
Ref: ERM 

Photograph Menager Assistant 
współpraca w zakresie tworzenia relacji 
fotograficznych  
Ref: PMA 
 
Audio-Visual Menager Assistant 
współpraca w zakresie tworzenia relacji  
audiowizualnych  
Ref: AVMA 
 
Graphic Design Menager Assistant 
współpraca w zakresie tworzenia oprawy 
graficznej  na użytek wewnętrzny jak  
i zewnętrzny 
Ref: GDMA 
 
Computer Engineer Assistant 
współpraca w zakresie tworzenia aplikacji, 
przede wszystkim obsługiwanych w systemie 
Android 
Ref: CEA 

 
 
Wymagania: 

● doświadczenie na podobnym stanowisku 
● uczestnictwo w programie Erasmus lub innym programie wymian międzynarodowych 
● biegła znajomość języka obcego, hiszpański min. B1 
● odpowiedzialność, otwartość i towarzyskość 
● zdolność rozwiązywania problemów, kreatywność 

 
 
Dokumenty: 

● CV ze zdjęciem 
● list motywacyjny 
● krótka rekomendacja od promotora/dziekana (fakultatywna, ale brana pod uwagę) 
● kwestionariusz ocen akademickich 
● w przypadku stypendiów - wymagane dokumenty 

 
 
Aby wziąć udział w rekrutacji, prosimy o przesłanie powyższych dokumentów na adres: 
proyect@esnsantiago.org 
temat: “INTERN+Ref” (oznaczenie stanowiska) 
 
ESN Santiago de Compostela   
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