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Jakub Aubrecht – Quad Consultancy – Malta 
 

Byl jsem v rámci programu Erasmus +, který se uskutečňuje na mé škole – SOŠ pro administrativu 
Evropské Unie, na zahraniční stáži na Maltě po dobu jednoho měsíce, tedy 31 dní. 
 
Pracoval jsem ve městě Mosta v personální firmě Quad Consultancy. Tato firma se zabývala 
vyhledáváním míst pro uchazeče o práci podle životopisu a spojovala je k firmám a na pozice podle 
kritérií, která daná firma na danou pozici popsala. Inzerují příspěvky na sociální sítě a vytvářejí 
propagační materiály, databáze firem, pozic, zaměstnanců. No a to koneckonců byl částečně také můj 
úkol. Vytvářel jsem databáze uchazečů o práci nebo pozic dle firem, požadavků na danou pozici, 
náročnosti nebo umístění v MS Excelu. Tvořil jsem prezentace na dané pozice v PowerPointu. Tvořil 
jsem inzeráty ohledně poptávky na danou pracovní pozici a vydával je na sociálních sítí. 
 
Největší rozdíl celkově nejenom v práci ale i v praktických každodenních situacích vidím v tom, že 
Malťané nespěchají. Mají to samozřejmě ve své jižanské nátuře. Pracovní nasazení není tak vysoké, 
a co chvíli je pauza na telefonát, kouření, jídlo či WC, nicméně udělají, řekl bych, stejné množství 
práce jako u nás. V každodenních věcech jako je třeba MHD, svoz odpadu nebo doktoři jsou ale již 
Malťané jistě daleko horší než například u nás. 
 
Stáž mi hodně pomohla s mým time managmentem, schopností organizace, prezentování a mnohých 
dalších včetně jazykového posunu. Díky tomu, že Malta byla dříve britskou kolonií je zde oficiální 
jazyk angličtina, ale je bez přízvuku, takže je velmi jednoduché rozumět. 
 
Byl jsem ubytován v apartmánu, který splňoval veškeré standarty, jako jsou pračka, kuchyň, věšák a 
další. Stravoval jsem se pak většinou v restauracích, barech a dalších občerstvovacích zařízeních. 
Typická strava po celý měsíc byla kebab, pizzy, pizziny, králíci, což je jejich národní jídlo nebo 
hamburgery a mořské speciality, jinak jsem si i párkrát uvařil, ale jelikož bylo levnější si jídlo kupovat 
než vařit, nezačleňoval jsem tuto činnost skoro vůbec. 
 
Jelikož bylo z grantu Evropské Unie hrazeno téměř vše jako je jídlo, ubytování, MHD, letenky a ještě 
slušné peníze navíc, tak jsem ve svém volném čase mimo moře a Netflixu hodně cestoval, protože mi 
přišlo škoda, když už jsem tak daleko od domova, se nepodívat po památkách a to nepočítám to, že 
cestování a focení miluji. Mezi hlavní lákadla kromě Vallety, což je hlavní město a ostrovů Gozo a 
Comino patří dle mého Ghajn Tuffieha, Popeye Village, Blue Grotta, Mosta, Mdina, Ghar Lapsi.... 
Když byste pak hledali vyloženě párty město, tak určitě Saint Juliens. 
 
Největší úspěchy kromě toho, že jsem se vrátil zdravý bylo asi to, že jsem měl na Maltě angínu, ale 
zvládl jsem jí tam úspěšně vyléčit a dorozumět se s doktorem a v lékárně. Druhý úspěch je asi ten, že 
jsem byl v cizí zemi relativně sám poprvé a řekl bych, že mi to nedělalo skoro žádný problém, protože 
když už se nějaký vyskytl, dokázal jsem ho vyřešit. 
 
Před samotnou stáží jsem samozřejmě chodil na přípravné kurzy a pracoval v takzvaném OLS, kde 
jsem cvičil mluvení, poslech, čtení, obchodní angličtinu, psaní a řešení problémů a absolvovali 
počáteční test a konečný test, kde se dozvíte svou úroveň angličtiny. Obecně mi tyto věci dost 
pomohly a byl jsem tak lépe připraven, třeba na již zmíněný problém s doktorem. 
 
Takže když bych měl toto celé nějak shrnout, tak si myslím, že je to výborná příležitost a zkušenost 
pro všechny studenty a díky Erasmu +, tedy Evropské Unii a samozřejmě také díky naší škole bych 
za sebe doporučoval se zahraničních stáží účastnit. Naučíte se nejen samostatnosti, organizovanosti 
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nebo si zlepšíte jazykové dovednosti, ale je to skvěle investovaný čas a navíc se zahraniční stáž bude 
skvěle vyjímat ve vašem životopise, ať už zavítáte do jakékoliv země či do jakékoliv firmy. 

 


