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Praktično usposabljanje, ki je trajalo od 17.7. do 30.9., sem opravljala v podjetju Vision
Factory v Barceloni. Podjetje je internacionalna platforma za mlade strokovnjake, ki bi radi
začeli s svojo kariero v energičnem mednarodnem okolju, v katerem naj bi razvili svoje znanje
na področjih kot so digitalno trženje, grafično oblikovanje, upravljanje dogodkov in finance.
Njihov cilj je postati glavna komercialna storitev v Barceloni. Ustanovljeno je bilo leta 2018
zaradi množičnega turizma v Barceloni. V podjetju je trenutno zaposlenih približno 40 ljudi.
Večinoma so to mednarodni študenti, ki posredno skrbijo za odnose s strankami. V obdobju
prakse sem opravljala delo spletne in grafične oblikovalke. Opravljala sem različne naloge
glede na trenutne potrebe podjetja, in sicer oblikovanje oglasnih materialov za tečaje, ki jih
podjetje ponuja, fotografiranje in urejanje fotografij za uporabo na socialnih omrežjih ter skrbela za njihovo Facebook stran.
Zaradi visokega števila študentov sem se seznanila z različnimi ljudmi iz celega sveta, kar je
po eni strani zelo pozitivno. Iz kariernega vidika je to po drugi strani ovira, saj tutor ni moral
posvečati dovolj časa vsakemu. Zaradi tega razloga, sem se istočasno zaposlila v novem podjetju iBarcelona kot edina grafična oblikovalka ter pomagala pri prodaji. To je podjetje, ki se
ukvarja s prodajo različnih kulturnih, športnih in drugih turističnih dejavnosti. Oblikovala sem
promocijske letake in logotipe, urejala njihovo Facebook in Instagram stran ter prezentacije
za stranke. Proces dela pri tem podjetju je bil hitrejši, obenem pa tudi stimulativen, še posebno zaradi tega, ker sem ob delu uživala. Projekte sem morala večkrat popravljati, glede
na specifične zahteve in preference firme ter strank. Direktor je moral vsako delo odobriti.
Večkrat sta mi direktor in managerka dala konstruktivne nasvete pri izvedbi posamičnih nalog
ter mi bila vedno ob strani.
Moja izkušnja prakse v tujini je bila zelo poučna: prvič sem bila za daljše obdobje v tuji državi,
kjer vsi govorijo drugi jezik. Bila mi je izredno pomembna življenjska vaja iz osebnega kot tudi
profesionalnega vidika, ker sem se iz študijskega modnega sveta umaknila ter prešla v grafični ambient. Po tej izkušnji se počutim bolj pripravljena za delo v resničnem
svetu ter sem bolj samozavestna glede oblikovanja. Ustvarila sem odlične odnose z ljudmi, s
katerimi sem še vedno v stiku. Naučila sem se španščino ter izboljšala angleški jezik.
Najtežje mi je bilo pozdraviti drage ljudi, ki so se tudi poslovili od Barcelone. Prišla sem do
spoznanja, da ljudje pridejo in grejo, ampak da njihov odhod ni le negativen. Pustijo ti vedno
nekakšen pečat, ki bo za vedno v tvoji lasti. Izkušnja je bila pozitivna in bom z veseljem ostala
tu še nekaj časa ter videla kaj mi ponuja svet.
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HORARI D’OBERTURA
de dilluns a dissabte: 10:00 - 20:00
diumenge: 15:00 - 20:00

