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Přijímací řízení

• Po podání přihlášky musel každý z 
nás projít výběrovým řízením

• Které bylo prováděno napůl v 
české a napůl anglickém jazyce

• Přijmutí uchazeči byli zveřejněni
ještě v ten stejný den



Jazyková příprava
• O začátku ledna jsme 1x týdně docházeli na přípravné jazykové lekce

• Celou dobu jsme také měli zpřístupněný systém OLS 

(Online Linguistic Support platform)



Financování

Z grantu nám bylo hrazeno
• Letenky

• Ubytování

• Doprava

• Místní doprava

• Finance na stravování a výlety



Ubytování

• Ubytováni jsme byli v prostorných
apartmánech, které jsme sdíleli se 4 až 6
studenty

• Celé ubytování bylo hrazeno z grantu
Erasmus +

• Apartmán byl úžasně vybaven i umístěn a
poskytoval úžasné zázemí



Stravování

• Každý se stravoval sám na sebe, buď v restauracíh nebo vařením

• Na stravu jsme dostali grantové prostředky

• Kvůli nepitné vodě na celém ostrově jsme si museli kupovat i pitnou vodu



Volný čas
Ve volném čase jsme rádi poznávali nová místa

navštívili jsme vše co jsme si  předem naplánovali





Tradiční maltský 
karneval

• Velkou částí maltské kultury
je také každoroční karneval
konaný v únoru

• Který se díky covidové
situaci musel přesunout na
datum naší praxe (květen)



Pracovní pozice
mediální komunikace

Teatru Malta Jan Blaho

Pozice: Marketing intern

• Archivace vydaných příspěvků na různých 
sociálních sítí do firemního archivu

• Vymýšlení návrhů na nový kontent firmy pro 
sociální sítě

Teatru Malta
Anna Šubrtová
Pozice: Marketing intern

• Výzkum a následné psaní článků na blog včetně 
fotografovaní fotografie na dané téma

• Analýza sociálních sítí a webových stránek



Pracovní pozice
řízení lidských zdrojů

• Archivace faktur, smluv a kopií šeků

• Příprava a účast na divadelních schůzí

• Papírová a elektronická korespondence

• Práce s MS Word a MS Excel v rámci správy akci společnosti

• Tvoření inzerátů nemovitostí na Facebook 
Marketplace

• Obvolávání majitelů nemovitostí za účelem 

ověření informace

• Odpovídání klientům na dotazy

Teatru Malta
Zuzana Dluhošová
Asistent administrativního úředníka

Alliance Real Estate
Daniel Smolík

Asistent



Pracovní pozice
Právní administrativa

• Práce se obchodními smlouvami

• Skenování a ukládání dokumentů do archivu

• Nadepisování a roznášení firemních obálek

HYP Malta
Markéta Schmalzová

Pozice: recepční

Simon Estates
Lukáš Cveček
Pozice: Asistent v administrativě • Rezervování klientů do skupinových lekcí 

• Vytváření excelové tabulky s  emailovými adresami 
okolních firem pro zasílání reklamních emailů

• Vytváření plakátů a příspěvků na sociální sítě v 
aplikaci Canva



Pracovní pozice
právní administrativa & bankovnictví

• Zpracovávání měsíčního rozvrhu docházky 
zaměstnanců

• Tvorba týdenních a měsíčních zpráv 
prodaných produktů

• Odpovídání na dotazy zákazníků 
prostředností telefonu, emailu a sociálních 
sítích

• Vytváření obsahu ve Wordovém dokumentu o 
standartních operačních postupech

• Potvrzovací telefonáty lidem ohledně rezervací 
hromadného svozu odpadu

• Vytváření tabulek v Microsoft Excel pro budoucí využití 
zápisů přijatých žalob od obyvatel,

Městský úřad 
St. Paul 's Bay
Eduard Fedurco

Pozice: Asistent úředníka

Freemyme
Veronika Vilímková

Pozice: asistentka 
ředitele/recepční


