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Jakub Tregner, Quad Consultancy, Malta 
Moji krátkodobou stáž jsem strávil na Maltě. 
Bydleli jsme po 6 lidech v krásném velkém 
apartmánu ve městě Msida. Msida je menší 
přístavní město ve střední části Malty. Bydleli 
jsme poblíž kostela Sv. Josefa, na který byl 
z balkonu krásný výhled. Na Maltu jsem se 
mohl podívat díky naší škole pro 
administrativu EU a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem ve firmě Quad Consultancy 
v oboru marketing. Tato firma slouží jako 
prostřeník mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem, zkrátka hledá firmám ideální 
zaměstnance a lidem ideální práci. V realitě 

to funguje tak, že se spojí zájemce s pracovníkem po telefonu, dále pokračují 
přes SMS nebo WhatsApp, tam pošlou své CV a napíšou svojí vysněnou práci. 
Do Quad Conslutancy tedy chodí pouze zaměstnanci, protože se zákazníky se 
jedná dálkově. Pracovní kolektiv byl v naprostém pořádku. Nejvíce do kontaktu 
jsem byl s moji nadřízenou paní Lillian, která byla velmi přátelská, vždy vše 
vysvětlila a ráda pomohla. Jak jsem již zmínil, pracoval jsem v oboru marketing, 
čili mé pracovní úkoly byly například práce se sociálními sítěmi firmy - tzn. 
úprava fotek, psaní popisků k příspěvkům a vybírání témat pro daný příspěvek. 
Dále jsem dělal klasickou kancelářskou práci jako je skartování starých smluv, 
tisk nových a rovnání šanonů a papírů. 

Na mé praxi jsem se naučil s programem Canva, o kterém jsem do té doby 
neslyšel. Je to program na počítači, přes který můžete upravovat fotky, dělat 
layouty a loga. S Canvou jsem se naučil rychle a rozhodně ji budu v budoucnu 
používat. Co se týče jazyka tak bych řekl, že moje úroveň byla dostačující, 
rozuměl jsem všemu a neměl jsem nikdy s nedorozuměním problém. Rozhodně 
bych ale řekl, že jsem si zlepšil svůj výstup, přišel jsem na to, že když mluvím 
pomaleji tak je to lepší jak pro mne, tak pro posluchače. 

Ubytování bylo krásné. Jednalo se o velmi prostorný byt se 2 koupelnami a 3 
ložnicemi. Ubytování také zahrnovalo 2 balkony – jeden menší a druhý větší. 
Stravování bylo oříškem, vzhledem k tomu, že jsem si musel všechno jídlo vařit 
sám, tak to byla docela výzva. Na druhou stranu jsem si vždy udělal to, na co 
jsem měl chuť. Grant byl opravdu královský, bylo z něj hrazeno ubytování, 
stravování, MHD i letenky. Na útratu jsem měl 25 euro na den. 
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V neposlední řadě bych zmínil, že mi velmi pomohli přípravné kurzy AJ, které 
zařídila škola. Jednalo se o hodinu týdně AJ navíc, která byla mířená na to, co 
bychom mohli využít na praxích. Drtivá část hodin tedy probíhala hlavně 
mluvením a ve zbytku jsme probírali slovní zásobu. Myslím si, že právě díky 
tomu jsem na praxích nenarazil na nějaký velký problém. 

Jako svůj největší úspěch bych asi označil moji cestu do nemocnice. Vzhledem 
k tomu, že na Maltě jest jiné zdravotnictví než u nás a moc jsem nevěděl co 
dělat tak jsem si vše vykomunikoval na jedničku. 

 


