Obecné informace
Plat
-‐

Plat závisí na firmě, od ledna 2015 však pro povinné praxe a nepovinné praxe
s dobou trvání nad 3 měsíce v Německu minimální mzda 8,50€ na hodinu, čímž
plat praktikanta pokryje životní náklady na život v zemi.

-‐

Ze zákona je praktikant povinen pojistit se u německé zdravotní pojišťovny, u
větších firem vyřídí zdravotní pojištění zaměstnavatel

-‐

V případě povinné praxe platí praktikant zdravotní pojištění v Německu,
v případě dobrovolné praxe se z platu strhává zdravotní + sociální +
důchodové pojištění

Jak dopředu se o stáž zajímat
-‐

O stáže je třeba se ucházet cca 3-6 měsíců před plánovaným nástupem

-‐

Podklady k žádosti: Životopis s fotografií, motivační dopis, výpis známek
(některé firmy odlišují praktikantský plat podle počtu získaných ETCS a německé
firmy obecně dbají na průměr), certifikáty a doporučení z dřívějších praxí,
jazykové certifikáty a další

-‐

Vzory německých motivačních dopisů, životopisů, žádostí, otázek u přijímacích
hovorů například:
§

REICHEL, Wolfgang. Erfolgreiche Musterbewerbungen und Lebensläufe:
50 Beispieltexte und Gestaltungsvorschläge.

§

EßMAN, Elke. 111 Arbeitgeberfragen im Vorstellungsgespräch.	
  

Před odjezdem
-‐

Ubytování: www.immobilienscout.de, www.wg-gesucht.de. Pokoj ve sdílené WG
stojí cca 300€ na měsíc, cena ubytování se mezi městy liší. Wolfsburg je obecně
dražší než jiná německá města.

-‐

V případě stipendia Erasmus české cestovní pojištění, Training Agreement
podepsaný VŠE i německou firmou, finanční dohoda Erasmus, garant stáže a téma
projektu stáže

-‐

Pracovní smlouva, vyplnění formulářů k daním a zdravotnímu pojištění

Po příjezdu
-‐

Přihlášení k trvalému pobytu do týdne od příjezdu na Einwohnermeldeamt (bez
trvalého pobytu si cizinec v Německu nemůže otevřít účet)

-‐

Bankovní konto – k jeho otevření je třeba doklad o přihlášení k pobytu v
Německu

-‐

Německé zdravotní pojištění – u větších podniků zařídí zaměstnavatel

-‐

Daňové identifikační číslo – zažádá o něj většinou zaměstnavatel

-‐

Poplatky za rozhlas a televizi, kterým podléhá každá domácnost (stačí, pokud platí
jeden člen domácnosti)

