Praktika firmas

Enne praktikale asumist oli mul peas kindel idee minna praktikale justnimelt Saksamaale ja
Pumasse, vastasin erinevatele töökuulutustele ja saingi seal praktikakoha. Puma asub väikeses
linnas Herzogenaurachis, linn on tuntud seepoolest, et siin linnas asuvad suured
spordiettevõtted Puma ja Adidas. Olin kindel, et tahan minna praktikale just esimesse, sest
tegemist on natuke väiksema ettevõttega ja mulle tundus, et seal pole veel kõik nii kindlaks
kujunenud, ettevõte on pidevas muutuses ja tahtsin sellest osa saada.

„Gebrüder Dassler Schufabrik“ Herzogenaurachis
1924.aastal asutasid Herzogenaurachis, kaks venda Rudolf ja Adolf Dassler firma „Gebrüder
Dassler Schufabrik“. Vennad ei saanud hiljem enam hästi läbi, läksid tülli ja otsustasid
1948.aastal firma osadeks jagada. Seega asutas Adolf Dassler firma Adidas ja Rudolf Dassler
firma Puma. Esialgu registreeriti firma nimele Ruda, aga hiljem muudeti Pumaks. Hetkel
kuulub firma 86% ulatuses prantsuse kontsernile Kering.
Ettevõte toodab spordi- ja vabaajajalatseid, rõivaid ning aksessuaare ning ettevõttes töötab üle
10 000 inimese üle maailma. Herzogenaurachis asub kaks Puma kontorite hoonet, mina
töötasin suuremas, kus töötab umbes üle 500 inimese.

Puma hooned (paremal concept store ja outlet, vasakul kontorihoone)

Mina töötasin tehnilise arenduse osakonnas, kus tegeleti lõigete tegemisega kõikidele
äriüksustele, sh motosport, elustiil, meeskonnasport ning lisaks õmmeldi näidiseid (in-house
samples), aitasin kaasa juurdelõikusel, triikimisel, õmblemisel, sain proovida lõigete
tegemisega Gerber süsteemis. Vahepeal olin abis tootearendajatel, täitsin mõõttabeleid tehaste
jaoks, aitasin kaasa näidismudelite proovides, modellide mõõtmistel jms. Kuue kuu jooksul
sain osa võtta väga erinevatest protsessidest alates uue hooaja värvide ja kontseptioonide
valimisest kuni näidiste valmimiseni tehasest või meie oma näidiste ruumist.
Samas hoones on treeningruum, kus korraldatakse joogakursuseid, aeroobikakursuseid, majas
on oma jõusaal, mida saab tasuta kasutada, lisaks söökla ja lõõgastustuba, kus saab
lauatennist, lauajalgpalli mängida või lihtsalt kohvitada. Vahepeal pakutakse erinevaid reise,
meie käisime snowshoeingut tegemas lähedalasuvates mägedes, pakuti ka suusareisi.
Ma elasin praktika ajal esialgu Fürthis ja hiljem Nürnbergis, kasutasin korteri otsimiseks
erinevaid portaale, kuigi tutvuste kaudu on tunduvalt lihtsam elamist leida.

Nürnberg
Soovitaksin Nürnbergi, kui tahetakse elada linnas, kus pidevalt toimub midagi ja alati on
midagi teha. Miinuseks on asjaolu, et ühistransporti kasutades kulub tööle minemiseks tund
aega, õnneks saab kasutada car-sharing võimalust, siis saab tööle kiiremini ja ka tutvusi
lihtsamalt. Ühistransport on suhteliselt kallis, üliõpilase kuupilet selles piirkonnas on natuke
üle 100 euro, seega on auto jagamine isegi soodsam. Elamiskoha hinnad Fürthis ja Nürnbergis
on olenevalt asukohast ja tingimustest umbes 350-450 toa eest.

Rongiga tööle
Kokkuvõtteks võiksin öelda, et sain väga hea kogemuse, harjutasin keelt (kõik rääkisid küll
inglise keelt, aga sain ka saksa keelt harjutada) ja sain osa võtta väga rahvusvahelisest
meeskonnatööst. Nürnbergis ja selle läheduses oli ka palju eestlasi, kellega sai emakeeles
suhelda, et sai end päris koduselt tunda vahel.
Praktika kestis kuus kuud, seega üsna pikk, minu poolest oleks võinud see neli kuud olla, sest
selle ajaga saab enamus asjad selgeks oma ametikohal. Samas oli minu osakond väga sõbralik
ja mulle väga meeldis seal töötada. Väga meeldiv oli lõunapausil käia jõusaalis või jooksmas,
hea, et firma sellist võimalust pakub. Igal juhul soovitaksin Pumat ka teistele üliõpilastele.

