
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Kim jesteśmy? 

 

 

IES Consulting - Twoje praktyki za granicą! 
Profesjonalnie, bez komplikacji i w najlepszej ekipie! 

 

 

IES Consulting to międzynarodowa firma z siedzibą w Barcelonie, która zajmuje się rekrutacją 

studentów  na  płatne  praktyki  zagraniczne  od  3-12 

Niemiec i Meksyku. 

miesiecy, na terenie Hiszpanii, Francji, 

 
 
 

Czym się zajmujemy? 
 
 

Współpracujemy z centrami edukacyjnymi 

na terenie Europy, udzielając pomocy w 

znalezieniu odpowiednich praktych dla 

studentów licznych kierunków w branżach 

Turystyki, Marketingu, Finansów, HR, 

Sprzedaży,  Obsługi Klienta, Transportu, 

Biznesu i wielu innych. 
 

 

Nasi konsultanci zapewniają wysoką jakośd 

usług,  przeprowadzając ekskluzywny 

proces rekrutacyjny mający  na celu 

dopasowanie   naszej   oferty  do   profilu   i 

wymagao studenta. 

Z kim współpracujemy? 
 

 

Dzięki kontaktom z wysoce profesjonalnymi i 

międzynarodowymi   firmami  oraz 

luksusowymi   hotelami,   rekrutowani   przez 

nas studenci mają możliwośd zdobycia 

doświadczenia zwiazanego z kierunkiem 

studiów. Praktyki pozwalają  studentom 

nabrad   samodzielności w   trakcie 

wykonywania odpowiedzialnych zadao, 

podszkolid język oraz poznad kulturę kraju. 

Negocjacje z firmą są zawsze prowadzone 

w celu  zdobycia najkorzystniejszych 

warunków   dla  studenta,  aby  czerpał   z 

niego jak największą satysfakcję. 

 
 
 

Co oferujemy? 
 

 

Ekskluzywny proces rekrutacyjny (przeprowadzany telefonicznie), indywidualny dobór oferty, 

płatne praktyki, międzynarodową atmosferę, możliwośd zdobycia profesjonalnego 

doświadczenia, kontakt z językiem obcym, niezapomnianą przygodę. 
 
 
 

Oferty praktyk 
 

w przedsiębiorstwach l 
w hotelachl 

 

 
Marketing Sprzedaż HR Zarządzanie HR Administration 

 

 
 
 

Inżynieria Biznes Finanse Marketing Recepcja Public 
Relations 

 

 
 

Logistyka IT Handel Rezerwacje Barman Animacja 
 

 

Obsluga Public … Serwis Food … 
klienta  

Relations 
 Sprząrający & 

Beverage 
 



 
 

Jak wygląda współpraca z nami? 
 

 

W ramach bezpłatnego partnerstwa z Uczelnią oferujemy nasze oferty i dajemy gwarancję na 

promocję paostwa studentów  na międzynarodowym rynku pracy. Jedynym warunkiem jest 

udostępnienie ogłoszeo kandydatom na Paostwa Uczelnii. Proponujemy również korzystanie z 

naszego newslettera oraz możliwośd publikacji bezpośrednio z paostwa internetowej tablicy 

ogłoszeo. Bardzo chętnie udostępniamy również studentom wszelkie inforamcje niezbędne do 

aplikowania na program praktyk Erazmus, Leonardo itp. 
 

 
 
 

Jak wygląda nasz proces? 
 

Nasz serwis zapewnia  studentom prosty i  szybki  proces rekrutacji, na przejrzystych  warunkach. 

Konsultacje odbywają się w języku polskim w celu dokładnego dopasowania profilu pod kątem 

językowym, doświadczenia i oczekiwao kandydata. Po wyborze oferty pomagamy studentom 

przygotowad sie na bezpośredni kontakt z firmą, aby ich proces rekrutacyjny zakooczył się 

sukcesem. Serwis rekrutacyjny zapewniony przez IES Consulting jest bezpłatny. Opłata 

administracyjna wymagana jest jedynie w przypadku, jeżeli student dostanie się na wybrany staż 

w firmie, która potwierdzi to w umowie. Wszystkie nasze oferty gwarantują wypłatę, która zwraca 

koszt serwisu. IES Consulting zapewnia również opiekę nad studentem w trakcie trwania stażu. 
 

 
 
 

Opłaty administracyjne dla Polskich Studentów: 
 
 
 

  Recepcja , Food&Beverage, animacja, serwis sprzątający: 


 350 EUR/ 3 miesiące (+55 EUR każdy kolejny miesiąc )
 
 

    Przedsiębiorstwa:  
390 EUR/ 3 miesiące (+55 EUR każdy kolejny miesiąc) 

 

 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do kontaktu : praktyki@ies-consulting.es 

 

+ 48 22 208 19 40 

 
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 

 
       http://www.ies-consulting.es/praktyki/ 
 
 
 

Izabela Zrazinska C/Ávila 138 

Human resources 
08018 Barcelona 

Spain 
IES Consulting 

+ 48 22 208 19 40 
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