OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA
MOBILNOSTI NA VSŠ KRANJ
Podjetje MuranoGlassItaly, Benetke, Italija, od 5. 7. 2019 do 5. 9. 2019

Sem Darja Petrič, študentka drugega letnika rednega študija informatike na višji šoli v
Kranju. Preko projekta Erasmus+ sem se že četrtič odpravila na izvajanje prakse v tujini
pri podjetju, kjer sem jo opravljala že zadnjič.
Podjetje, s katerim še vedno sodelujem, MuranoGlassItaly (www.muranoglassitaly.com),
se ukvarja s spletno prodajo ročno izdelanih steklenih izdelkov iz muranskega stekla. S
podjetjem sedaj sodelujem že leto in pol, tako da delo že dobro poznam. Moje naloge
zajemajo izdelavo grafičnih materialov, upravljanje in posodabljanje spletne strani, SEO
optimizacijo in pomoč pri uvajanju sodelavcev pri urejanju spletne strani.
V začetku letošnjega leta sem na izmenjavi začela z izdelavo novega projekta, ki ga bo
zajemalo moje diplomsko delo: izdelava nove spletne strani. Zasnovo tega projekta sem
pripravila že na prejšnji izmenjavi, sedaj pa smo projekt izpopolnili do mere, da imamo
novo spletno stran VenetianGlassChandelier (https://www.venetianglasschandelier.com/)
– trenutno jo še vedno dopolnjujemo z novimi produkti in jo optimiziramo.

Slika 1: Kanali Benetk

Slika 2: Otok Murano, kjer izdelujejo steklo

Kot na vsaki izmenjavi do sedaj sem noro uživala. Sodelavce in podjetje že dobro
poznam in uživam v svojem delu ter delovnem okolju. Tudi sporazumevanje na delu v
angleščini mi je sedaj popolnoma domače. Hkrati mi je opravljanje prakse v tujini
omogočilo spoznati nove ljudi iz različnih kultur in delavnih okolji, kar menim, da mi bo v
prihodnje pomagalo tako pri iskanju službe kot sodelovanju z različnimi ljudmi.
Delo v tujini oziroma opravljanje prakse bi priporočila vsakemu, saj je dobra iztočnica za
vpogled v delovne navade in življenje drugih kultur. Sama se prav zaradi tega veselim
prihodnjih izkušenj v tujih državah.
Zahvalila bi se vsem sodelavcem in vodji za odlično izkušnjo ter pa gospe Nastji Beznik
za spodbudo, hitro odzivnost, pripravljenost in podporo pri opravljanju prakse v tujini.

Darja Petrič, september 2019

