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„Grasz o staż” –
wrażenia laureatki
ogólnopolskiego konkursu
„Grasz o staż” to największy, ogólnopolski konkurs
dla studentów i absolwentów, w którym do wygrania są
merytoryczne, płatne praktyki w ﬁrmach i organizacjach
pozarządowych, a także nagrody dodatkowe (np. studia podyplomowe, szkolenia). Organizowany jest przez
PricewaterhouseCoopers i „Gazetę Wyborczą”, od 1996
roku odbyło się XI edycji. W roku 2006 w konkursie
wzięło udział 1800 osób, staże otrzymało 180.
Aby wziąć udział w konkursie, należy przede wszystkim zajrzeć na www.grasz.pl, zapoznać się z zasadami, zalogować, i wreszcie: rozwiązać od 1 do 3 zadań,
a następnie wysłać je organizatorom. Zadania proponowane są w różnych dziedzinach i dotyczą głównie praktycznych rozwiązań, tzn. polegają raczej na pomyśle,
niż specjalistycznej wiedzy. Nie są łatwe, jednak szerokie spektrum tematów plus odrobina chęci sprawią,
że każdy znajdzie coś dla siebie. Następnie zadania
sprawdzane są przez specjalistów, a osoby, których
rozwiązania się spodobają, przechodzą do drugiego
etapu konkursu: rozmowy kwaliﬁkacyjnej w konkretnej
ﬁrmie. Do tego należy przygotować się jak do rozmowy
o pracę. Zwykle na takiej rozmowie, na jedno stanowisko przypada od 3 do 6 osób, więc i na tym etapie jest
spora konkurencja.
Zadanie, które rozwiązywałam dotyczyło zagadnienia
odpowiedzialności społecznej i polegało na zorganizowaniu dwudniowego szkolenia z tego zakresu. Wyszłam
od merytorycznego ujęcia problemu (czym jest społeczna odpowiedzialność, biznes społecznie odpowiedzialny, etyka w biznesie), następnie określiłam co szkolenie
ma przekazać, w jakim miejscu i salach będzie się odbywać, jakie materiały będą potrzebne oraz kto będzie
prowadzić zajęcia (oczywiście autentyczni specjaliści i
autorytety naukowe). Ostatecznie rozpisałam szkolenie
na moduły – czyli co, gdzie, kiedy i o czym. Wszystko
zajęło mi ok. tygodnia.
Przeszłam pierwszy etap i zostałam przydzielona
na rozmowę do ﬁrmy Jabil Circuit Poland Sp. Z o.o.
Kwidzyn, do Działu HR. Poczyniłam więc pewne przygotowania: jakich pytań mogę się spodziewać, jak się
najlepiej zaprezentować, zebrałam informacje o ﬁrmie.
Rozmowa prowadzona była przez szefową działu oraz
jednego ze specjalistów, przebiegała w atmosferze
otwartości i życzliwości. Na rozmowę do Jabila organizatorzy konkursu przydzielili 4 osoby. Udało mi się, zostałam wybrana, aby odbyć staż w owej ﬁrmie.
Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. należy do koncernu
amerykańskiego i zajmuje się produkcją podzespołów
elektronicznych na zlecenie (m.in. dla Philipsa), jest
potężną organizacją zatrudniającą aktualnie ponad 5
tys. osób. Mój staż w Dziale Personalnym przewidziany był początkowo na 3 miesiące od lipca do września
(regulamin przewiduje min. 4 tygodnie), a moje główne

zadanie dotyczyło realizacji projektu związanego z budową matryc kompetencji dla stanowisk nieprodukcyjnych. W związku z tym współpracowałam z kluczowymi
osobami w ﬁrmie. Ponadto zapoznałam się z wieloma
działaniami realizowanymi w ramach HR, brałam udział
w rekrutacji pracowników, organizowałam i prowadziłam
szkolenia wewnętrzne i wiele innych. Firma jest bardzo
dynamiczna i duża, dlatego też wiele się dzieje, a co za
tym idzie - dużo się uczę. Słowem: mnóstwo dobrego
doświadczenia. Ponadto świetna atmosfera w pracy. Ze
względu na to, iż moja obecność w ﬁrmie jest korzyścią
zarówno dla mnie jak i pracodawcy – zdecydowaliśmy
się przedłużyć naszą współpracę i trwa ona nadal.
Reasumując, dzięki stażowi wygranemu w „Grasz o
staż” nie tylko zdobyłam wartościowe doświadczenie
zawodowe, rozwinęłam swoje umiejętności i podniosłam kwaliﬁkacje zawodowe, ale również poznałam
wielu ciekawych ludzi i nawiązałam cenne kontakty. Dowiedziałam się jak praktycznie wykorzystać teoretyczną
wiedzę zdobytą na studiach, poznałam jeden z możliwych sposobów życia, a przede wszystkim sprawdziłam
siebie, przekonując się, że potraﬁę. Wakacji sensu stricte, co prawda nie miałam, jednak podczas weekendów
zwiedziłam liczne miasta z tej części kraju, która do tej
pory była mi obca. No i całkiem nieźle zarobiłam. Dlatego z pełnym przekonaniem zachęcam: jeżeli nie masz
pomysłu na lato, jeśli nie wiesz czym można by zająć
się po studiach, jeśli chciał(a)byś przekonać się czy
taka opcja odpowiadałaby Ci w przyszłości, lub jeśli po
prostu szukasz pracy w międzynarodowej organizacji
– zdecydowanie polecam! Od lutego rusza XII edycja,
więc do dzieła!
Katarzyna Smul
O autorce:
Katarzyna Smul laureatka konkursu „Grasz o staż” jest studentką
V roku socjologii UZ, mieszka w Zielonej Górze. W
wolnych chwilach tańczy, słucha muzyki, chodzi na
koncerty bądź jeździ na nartach. Marzy o wyprawie
na Islandię i Formule 1 na żywo. Interesuje się psychologią pozytywną i społeczną, aspektami stresu i
wypalenia zawodowego, w socjologii głównie strukturami małych grup społecznych oraz komunikacją.
Kształcenie zamierza kontynuować w obszarze nauk
społecznych albo zasobów ludzkich, zwłaszcza rozwoju i szkoleń.

nr 9/1 (147-148)

