
Kraj opravljanja izmenjave: ORGANIZACIJA JUMP IN, ITALIJA
Naziv podjetja: MARIANO IMMOBILI srl
Čas opravljanja izmenjave: 13.9.2019 - 22.11.2019

OPIS ORGANIZACIJE
Jump in je organizacija,  katere poslanst�o je izobraževanje mladih. Njihov cilj je pomagati mladim razviti kompetence in jih vzgajati do 
mir�ega sobivanja z ljudmi iz različnih kult�r. Vlagajo v mlade in so pozor�i na njihov glas kot bist�en vir novih idej, ust�arjalnosti in 
umet�iškega izražanja. Preko nacionalnih meja želijo spodbujati med kult�r�ost, ki je ključna vrednota njihovega dela. Je mlada organizacija 
z jasnim ciljem, da širi izobraževanje in kult�ro. Prireja kult�r�e priredit�e (konference, seminarje, koncer�e,...) in medkult�r�e dejavnosti 
(mobilnost mladih, promocija različnih kult�r v Italiji in t�jini). Njihove dejavnosti spodbujajo podjet�išt�o mladih, pog�m za prevzem 
odgovor�osti in t�eganja ter sposobnost načr�ovanja in vodenja projektov za dosego rezultatov. Dejavnosti omogočijo mladim, da se preizkusijo 
v novi sit�aciji, odkrijejo novo kult�ro in t�di presežejo svoje meje. 

OPIS PODJETJA
Mariano Immobili v Salent� je nepremičninska agencija, rojena z st�asti po izpopolnjevanju in ljubezni do njihove zemlje, katera je bogata z 
zgodovino in veličast�ostjo. Njihovo poslanst�o je prepoznati prestižne rezidence, kot so palače in luksuzne vile, stare hiše v zgodovinskih 
središčih, podeželske zg�adbe, kmetije in zemljišča s pogledom na morje. Prizadevajo se za izpopolnjevanje pot�eb kupcev t�di v mednarodnem 
merilu. Njihove storit�e so t�di načr�ovanje, g�adnja, obnova ter projektiranje zunanjosti. Pri njih boste našli st�okovnost in prist�ost.  

MOJE DELO 
Za to instit�cijo sem se odločila, ker imam veliko st�ast do obmorskih krajev ter zanimanje za projektiranje in nepremičnine nasploh. Želela 
sem si spoznati južno Italijo, njihovo kult�ro ter jezik. Poleg tega sem si pa želela spoznati Erasmus prog�am, spoznati mednarodne št�dente 
in njihove države ter dr�ge kult�re. Moje delo je je zajemalo projektiranje stare hiše na podeželju, pogovarjanje se s potencialnimi kupci 
projektov ter sodelovanje pri dr�gih projektih, ki so bili povezani s nepremičninami in zemljišči. Delo je potekalo večinoma v pisar�i in t�di na 
terenu. Kot sem omenila sem projektirala hišo, katera se ima sedaj namen t�di prodati. V tem obdobju sem se naučila osnove novega 3D 
prog�ama, spoznala kako poteka delo v nepremičninskem podjetju in izboljšala angleško znanje jezika. Veliko sem pridobila na moji 
samozavesti ter javnem govorjenju, saj je pot�ebno to znanje za dobro predstavitev nepremičnine kupcem ter svojega projekta nadrejenemu. 
Moja izkušnja tega usposabljanja je polna novega znanja, novih prijateljstev in poslovnih vez, ter osebne rasti. To praktično usposabljanje sem
 vzela resno in kot t�di poslovno priložnost, kar se je t�di poplačalo saj sem dobila ponudbo za dolgoročno sodelovanje s podjetjem. Vsem, ki 
se odločajo za Erasmus praktično usposabljanje, bi to priporočala, saj se lahko dolgoročno z veliko ljubezni in volje do dela to t�di poplača.

POROČILO O PRAKTIČNEMU USPOSABLJANJU

vizualizacija 
jedilnice in kuhinje

vizualizacija 
spalnice

vizualizacija 
dnevne sobe

avtor: LANGERHOLC AGNES
dat�m: 27.11.2019 


