OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU ERASMUS+
PROJEKTA MOBILNOSTI V VSŠ KRANJ
Podjetje MuranoGlassItaly, Benetke, Italija, od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2018
Sem Darja Petrič, študentka prvega letnika rednega študija informatike v višji strokovni
šoli v Kranju. Praktično izobraževanje sem v letošnjem letu že opravljala preko Erasmus+
projekta mobilnosti, v sklopu katerega sem najprej delala v belgijskem Bruslju. Poleti se
je ponudila ponovna priložnost dvomesečne prakse pri istem podjetju, kjer sem prakso
opravljala že nekaj mesecev prej, tokrat pa v njihovi podružnici v Benetkah v Italiji.
Podjetje, s katerim še vedno sodelujem, MuranoGlassItaly (www.muranoglassitaly.com),
se ukvarja s spletno prodajo ročno izdelanih steklenih izdelkov iz muranskega stekla. V
podjetju sem v preteklih mesecih skrbela za spletno stran, njene posodobitve, analizo
obiskovalcev, optimizacijo ter za kreiranje kreativnih materialov za spletno stran in naša
socialna omrežja.

Slika 1: Gondole v Benetkah

Ker sem podjetje spoznala že med prvo izmenjavo, so to bile moje vsakodnevne
obveznosti, katerim pa so sledili novi izzivi. V poletnem času sta v podjetju delala tudi
študent s Kitajske ter študentka iz Maroka. Skupaj z njima smo izdelali celotno spletno

stran v kitajščini in arabščini, kar je obsegalo prevode, optimizacijo in celotno
prilagoditev spletne strani določenemu jeziku. V drugem delu pa je moje delo obsegalo
delo z Google Ads in Affiliate marketing. Pri tem sem sodelovala kot tehnična podpora pri
vzpostaviti in vzdrževanju računov ter pri ustvarjanju novih kampanj. Poleg tehničnega
dela so moje zadolžitve obsegale tudi ustvarjanje novega kreativnega materiala – v tem
času sem izdelala tri kataloge naših izdelkov, razne certifikate ter mnogo slik in
transparentov, ki so bili uporabljeni na naših spletnih straneh ter za oglase.
Moja izkušnja je bila taka kot prejšnja, odlična. Potek dela in podjetje sem že
poznala, tako da sem se lahko bolje osredotočila na dane naloge in doprinesla podjetju,
kolikor se je dalo. Ker sem bila tam že drugič, smo se tudi odpravili v Benetke, kjer sem
lahko videla tudi samo izdelavo izdelkov, ki jih prodajamo.

Slika 2 in 3: Otok Murano v beneški laguni, kjer izdelujejo steklo
Z izkušnjo sem zelo zadovoljna, je ena boljših odločitev v mojem življenju. Delo ali pa
študij v tujini bi priporočila vsakemu, saj ti odprejo obzorja na področju dela, življenja,
kulture, je nekaj posebnega in menim, da bi to moral izkusiti vsak. Že sedaj se veselim
prihodnjih praks v tujini.
Zahvalila bi se vsem sodelavcem in vodji za odlično izkušnjo ter gospe Nastji Beznik za
spodbudo, hitro odzivnost, pripravljenost in podporo pri opravljanju prakse v tujini.

Darja Petrič, oktober 2018

