
Krátkodobá 
pracovní stáž na 
MALTĚ 2021



Přijímací řízení pro rok 
2021 a dokumentace

Před praxí:

• Motivační dopis, životopis, dotazník očekávání

• Výběr na základě doporučení učitelů

• Pohovor kvůli covidu zrušen

• Jazyková příprava v OLS

Během praxe:

• Pracovní deník v češtině

Po praxi:

• Europass mobility, Evaluation form, zhodnocení 
praxe, zpráva účastníka, článek z praxe



Financování 

Z grantu nám bylo hrazeno
• Letenky
• Ubytování
• Doprava
• Místní doprava
• Finance na stravování a výlety



Způsob 
stravování

Každý se stravoval samostatně
• vaření
• restaurace

Na stravu jsme obdrželi grantové 
prostředky.



Ubytování

• Byli jsme ubytovaní v prostorných 
apartmánech, které jsme sdíleli 
s 6 studenty

• Ubytování bylo hrazeno z grantu 
Erasmus +

• Apartmán byl plně vybaven a 
poskytoval výborné zázemí



HR Worker – Marketing 
Jakub Tregner

HR assitent
Jakub Aubrecht
• Zaměstnavatel: Quad Consultancy
• Činnosti: vytváření inzerátů na pracovní 

pozice, tvorba příspěvků na sociální sítě, 
pracovní pobídky

zaměstnavatel: Lillian Grima, Quad Consultancy
pracovní pozice a úkoly: Marketing, práce se sociálními sítě 
firmy, práce v programu Cavnva, úprava fotek



Front office worker
Veronika Holíková

Front office worker
Karolína Matůšková

Zaměstnavatel: ST Hotels

Pracovní pozice: hotelová recepční

Činnost: příprava příjezdových 
formulářů, vytváření karet od 
pokojů, komunikace s hosty, kontrola rezervací

Zaměstnavatel: Alliance – Real Estate
Pracovní pozice: asistentka sekretářky
Činnost: Tisk, archivace, skenování a skartování dokumentace, 
každotýdenní příprava bodů na schůzku, inzerce nemovitostí na 
webových  stránkách



Office equipment operator
David Marvan

Front office worker
Kristýna Hrytsyk

• Zaměstnavatel: HYP Malta

• Pracovní pozice: recepční

• Činnost: sjednávání časů schůzek, 
používání kancelářských potřeb, vytváření 
prezentací a plakátů, 
vyhledávání informací, práce s pokladnou

Zaměstnavatel: DF Advocates
Pracovní pozice: asistent sekretářky
Činnost: Skenování, skartování, kopírování, tisk dokumentů, 
používání kancelářského vybavení, třídění složek dle zadání, 
odesílání dokumentů do privátní sítě, obstarávání občerstvené 
pro kolegy



Administrative worker
Klára Šindelářová

Front office worker
Lucie Hráčová

• Zaměstnavatel: Freemyme

• Pracovní pozice: recepční

• Činnost: vítání klientů a nabízení lekcí novým
klientům, využívání počítače se skenerem,
příprava aparatury na online lekce, práce
s pokladnou

Zaměstnavatel: Alliance Real Estate People
Pracovní pozice: asistentka realitních agentů
Činnost: Příprava dokumentace ke schůzkách a 
jednáním, domlouvání schůzek s klienty, archivace kupních
smluv



Administrative worker
Victoria Mašínová

Front office worker
Lucie Hráčová

• Zaměstnavatel: Freemyme

• Pracovní pozice: recepční

• Činnost: vítání klientů a nabízení lekcí novým
klientům, využívání počítače se skenerem,
příprava aparatury na online lekce, práce
s pokladnou

Zaměstnavatel: Alliance - realitní kancelář
Mojí pracovní náplňí byla: 
- archivace, řazení, tisk a scanování dokumentů
- odepisování na emaily a komunikace s klienty
- práce s MS Word a MS Excel
- inzerce nemovitostí na platformu pro realitní kanceláře REAP



Volný čas
• Každý si organizoval volný čas 

podle svých preferencí

• Společně jsem navštívili 
například Popeye Village nebo 
maltské ostrovy Gozo a Comino

• Byli jsme ubytováni v blízkosti 
hlavního města Valletty



Zhodnocení

plusy                                                      mínusy                           
• Zdokonalení odborných dovedností                                x
• Vhled do fungování firmy
• Zlepšení v anglické komunikaci 
• Poznání nových lidí 
• Poznání nové země
• Osamostatnění od rodičů


