
ERASMUS+ MALTA 
 
Csatlakozz hozzánk Facebookon és kövesd nyomon a legfrissebb ajánlatainkat: 
facebook.com/delreyinternational 
  
Szeretnéd a kötelező szakmai gyakorlatodat Málta szigetén tölteni? Nem akarsz Magyarországon 
gyakornokként elhelyezkedni, mert keveset fizetnek, vagy nem mutatna jól az önéletrajzodban? 
Szeretnéd erősíteni az idegennyelv-tudásodat? Mindig is vonzott a tengerparti élet? Referenciát 
szeretnél szerezni egy jónevű külföldi cégtől? Ha bármelyik kérdésre IGEN a válasz, akkor ne hagyd ki 
ezt a lehetőséget!  
 
Olvasgass volt résztvevőink élménybeszámolói között: 
http://www.delreyinternational.com/elmenybeszamolok  
  
Fontos információ! 
Fontos tudnod, hogy az Erasmus+ programban résztvevő munkáltatók fizetetlen szakmai gyakorlati 
helyeket nyújtanak, de a programot úgy találtuk ki, hogy az iskoládtól lehívható Erasmus+ támogatás 
fedezze költségeidet.  
 
A program lényege, hogy lásd a világot, élhess egy gyönyörű helyen rövidebb vagy hosszabb ideig, 
fejleszd a nyelvtudásod és szerezz egy értékes referenciát, miközben kapcsolatokat építesz.  

 
A máltai munkahelyek bemutatása  
Az ország három szigetből áll: Málta, Gozo és a lakatlan Comino. Az üzleti élet és a szórakozás Máltára 
jellemző, ezért a szakmai gyakorlatos program is a főszigetet célozza. A fogadócégek szinte kivétel 
nélkül a sziget északi partján és a közepén működnek. 

Tengerparti elhelyezkedésük miatt legkedveltebb városok közé tartozik Valletta, Sliema, Msida, St. 
Julians, Buġibba, Mellieħa. A sziget belseje felé elhelyezkedő Birkirkara és Attard, Qormi, Viktoria, 
Mosta is kedvelt városok, a könnyű elérhetőség és a kedvezőbb árak miatt. 

Partnereink a nemzetközi piacon működő cégek, Málta északi partjának közelében, a főváros 
vonzáskörzetében találhatók. Tanulmányi és szakmai háttér függvényében tudunk elhelyezést 
biztosítani a következőknél (a teljesség igénye nélkül): Carlo Schembri Design Studio, Di Natura, 
Playmobil Ltd., Baxter Ltd., Electronic Systems Design Ltd., JP Advertising Ltd., Hectronic, stb.  
 

Egy tipikus település 
A városok sokszor egybeépülnek, és csak a helyiek tudják a pontos határokat. Szinte minden épület a 
helyi homokkőből épül, így elsőre minden épület ugyanúgy néz ki. Sportolási lehetőségek szinte 
mindenhol adottak, a szórakoztatóipar főként a tengerparti városokban van jelen.  

Az éjszakai élet Sliemában és St.Julinasban, annak is Paceville részén összpontosul. A legtöbb busz 
áthalad ezeken a városokon, tehát a sziget északnyugati részén élők is könnyen elérik. Málta elitjének 
törzshelyét Buġibba híres Cafe del Mar medencés bárja jelenti. 

A szigetet sokszor csak úgy említik: „a szikla”. Viszonylag kevés a termőtalaj, egyes részeken a 
kerítéseket is a földből kiszedett kövekből építik. A sziget közepén elhelyezkedő Ta' Qali nemzeti park 
a legnagyobb zöldövezete, ahova sokan járnak sportolás és kirándulás vagy BBQ céljából. A városok 
kisebb parkjaiban az esetek többségében ingyenes wifi szolgáltatás is elérhető. 

Milyen időjárásra készülj? 

Szinte mindig süt a nap, a téli hónapokban előfordulnak heves esőzések.  A nyári 
főszezonban általában csak néhány percet esik az eső, és még Szaharából érkező szél is forró. A 
buszok szerencsére kivétel nélkül légkondicionáltak. 
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A téli hónapokban sem megy 2-5 fok alá az éjszakai hőmérséklet, viszont a tengeri szél és a pára nem 
túl kellemes ilyenkor. Ahogy a többi mediterrán szigeten is, a lakásokban csak elektromos fűtőtesteket 
használnak. Nap közben nem ritka a 16-18 fok sem. 

Megélhetési költségek 

A területi adottságok miatt Málta élelmiszerimportra szorul, ezért Magyarországnál természetesen 
drágább, de a More és a Lidl üzletek segítséget jelentenek, ahol kedvezőbbek az árak. A sziget nyugati 
fele, Buġibba környéke valamivel olcsóbb. Rengeteg szolgáltatás esetében elérhető a 3 hónapos 
bérlet, ill. előfizetés kedvezménye, amivel a 3. hónap szinte ingyenes, pl.: edzőterem 3 hónapra kb. 70 
euro. A szórakozóhelyekre nincs belépő, kivételt képeznek a Cafe del Már exkluzív bulijai, valamint a 
boatpartyk. Telefonálás szempontjából, 3 szolgáltatónál is lehet SIM kártyát vásárolni, a helyiek 
többsége a Vodafone-t használja a teljes 3G/4G lefedettség miatt a szigeten. Kb. 10 euróba kerül, és 
szinte minden kisboltban, márkaboltban könnyen feltölthető. 
 

Nyelvismeret 
Máltán hivatalos nyelv az angol és az máltai (siculo-arabic), ami a szicíliai olasz és az arab keveréke. 

Megfelelő angol vagy olasz nyelvtudással biztosan nem ütközöl majd nyelvi akadályokba a szigeten. 
Gyakran előfordul, hogy egymás között angolul kezdenek el egy mondatot, és máltaiul fejezik be. 
Sajátos, de könnyen megérthető dialektussal beszélik az angolt. 

Szerződés hossza és munkaidő 
Az Erasmus+ Malta programban való részvétel hossza 2-12 hónap között szabadon választható - illetve 
tudunk igazodni az iskolád által megszabott időtávhoz is. Egész évben lehet jelentkezni és mi 
folyamatosan, akár hónapokkal előre adjuk ki a szakmai gyakorlatos szerződéseket. Akár az utolsó 
pillanatban is regisztrálhatsz, az elhelyezési folyamat a lehető legjobban fel van gyorsítva nálunk!  
 
A heti munkaidő 40 óra (túlóra sosincs), de a legtöbb helyen napi 6 óra után hazazavarnak. :) Heti két 
szabadnapod lesz: szombat és vasárnap, így bőven lesz időd megismerni a környéket! 
 

Amire figyelned kell a munkahelyeden 
Hogy mindig legyen nálad a strandcucc, hiszen a munkaidő után egyenesen oda vezet az út! Általában 
reggel 8-kor kezdődik a 8 órás munkaidő, de sok helyen már hamarabb elengednek. A szombat és 
vasárnap mindig szabad, és szerződés szerint havi egy szabadnap is jár. 

A fogadócégek menedzserei, munkatársai rugalmasak, sokszor több gyakornok is dolgozik egy időben 
egy helyen. Teljesíteni természetesen kell, a társalgási szintű angol nyelvtudás jó alapja a további 
fejlődésnek. Az ebédszünetből sem csinálnak problémát, csak a multiknál szokott előfordulni, hogy 
adott rendszer, időbeosztás van erre. 

Ha mást pozícióba kerülsz, mint ami a szerződésedben foglalt, nyugodtan említsd meg a 
menedzserednek, illetve a kinti partnerünk irodáját is felkeresheted. Málta nem Németország, a 
legtöbben pont ezért szeretik… nem vesznek el a részletekben, és neked sem szabad, fel kell venni a 
déli a mentalitást és teljes lelki nyugalommal kezelni az esetleges pontatlanságokat. 

Amit viszont nem hagyhatsz annyiban: a szakmai gyakorlatod végén az igazolások beszerzése 
(Erasmus+ Training Agreement – After Mobility Part). Ne hagyd az utolsó munkanapodra, és ne hidd 
el, hogy majd szkennelve utánad küldik, mert az Erasmus+ ösztöndíjad egy része bánhatja. 

Fizetés & munkakörülmények 
A szakmai gyakorlat maga fizetetlen. Ez nem jelenti azt, hogy a munkahelyed nem adhat neked 
bónuszt vagy fizetést, ha a teljesítményed alapján úgy ítéli meg - de ez nem kötelező. Érdemes arra 
készülni, hogy a munkádért nem jár fizetés. A költségeidet az Erasmus+ ösztöndíjból tudod fedezni, 
így abból tudod a szállást, étkezést és közlekedést rendezni. 
  
Nagyon fontos tudnod, hogy ez a program nem azért lett létrehozva, hogy pénzkereseti lehetőséget 



biztosítson a résztvevőknek, hanem hogy lehetőséged legyen Málta gyönyörű szigetén élni és 
dolgozni egy ideig, amit magánúton iszonyatosan költséges lenne megtenned. Ha közvetlenül 
jelentkezel munkáltatókhoz, nem nagyon fognak szóba állni veled, illetve csak olyan szállásokat tudsz 
igénybe venni, amik jóval drágábbak az általunk kínáltaknál. 
 

Juttatások & Költségek 
▪ Nettó 500 EUR/hó Erasmus+ támogatás az iskolától (maga a gyakorlat fizetetlen) 
▪ Szállás: 95 EUR/hét két fős szobában, felszerelt apartmanokban, 130 EUR/hét egyfős szobában 
▪ Ellátás: önköltséges 
▪ Tréning: biztosított 

 
Mit kell tudnom a szállásról? 
Az elhelyezés 2-3 ágyas, bútorozott és teljesen felszerelt (privát vagy közös) szobákban történik. 
Takaró és lepedő biztosított mindenki számára, illetve wifi elérhetőség is adott. Minden szállás 
légkondicionálóval vagy ventilátorral felszerelt, a bérlés ára tartalmazza a vizet, az áramot, illetve a 
heti egyszeri takarítást.  
 
Minden apartmanfoglaláshoz repülőtéri transzfer biztosított. A szállások helyileg Málta központjában 
helyezkednek el. Bővebb infó: http://www.delreyinternational.com/blog/2016/10/07/tudj-meg-tobbet-
a-maltai-szallasrol  
  

Kiutazás & Első nap 
A kiutazásod önköltségen történik, de megszervezésében igény szerint szívesen segítünk. A reptérre 
érkezés után egy sofőr ki fog menni érted, és elvisz a szállásodhoz. Egyenesen az apartmanhoz visz és 
a kulcsokkal együtt a welcome pack-ot is megkapod a szükséges információkkal és a helyi bérleteddel, 
amivel föltöltés után a tömegközlekedést igénybe veheted.  

Másnap találkozol a partnerünk képviselőjével, akivel együtt elmentek majd a leendő munkahelyedre. 
Ő lesz az a kapcsolattartód, akihez bármilyen probléma esetén tudsz fordulni a kintléted alatt, és akivel 
a szerződés végén együtt értékelitek a gyakorlati időt. 

 
Mi a legjobb kiutazási útvonal Máltára? 
A Wizzair fapados  járatai egész évben közlekednek, sőt szezonban a Ryanair is kínál utakat. 
Átszállással nem érdemes bajlódni, hiszen a fapados járatokra külön-külön meg kell vásárolni a 
feladandó poggyászt, ez jelentős többletköltségekhez is vezet. Máltán egy repülőtér van, onnan pedig 
az X jelzésű buszokkal minden nagyobb város direkt módon elérhető. 

MiIyen a közlekedési rendszer? 
Máltán a brit közlekedési rendszer, azaz a balos forgalom van érvényben. A távolságok kicsik, azonban 
a forgalmi dugók az utazással töltött időt jelentősen megnövelhetik. A többi mediterrán szigettel 
ellentétben a buszhálózat teljes egészében lefedi a városokat, falvakat, viszont a menetrend 
betartásával gyakran vannak gondok. Ezzel mindenki tisztában van, ezért elnézik a kisebb késéseket. 
Mindig rá kell számolni az utazási időre. 

 

A helyi buszok az ún. tallinja kártyával kedvezményesen vehetők igényben, amit online és 
automatákon keresztül is fel lehet tölteni. Ezek Gozo szigetén használhatóak, ahova a Cirkewwa Ferry 
Terminal-ból indulnak a kompok. A kevesebb, mint 100km-re lévő Szicília is könnyen és gyorsan 
megközelíthető komppal és repülővel is. (A Ryanair járataival sokszor már néhány eurótól) 

Jelentkezés feltételei 
Jelentkezhetsz egyedül, de arra is lehetőséget nyújtunk, hogy egy helyre kerülj egy 
barátoddal/barátnőddel. Két főnél nagyobb csoportok együttes elhelyezését nem tudjuk vállalni.  
 

▪ 18-30 közötti életkor 
▪ EU-s állampolgárság, vagy EU-s full time diákstátusz 
▪ Magabiztos angol vagy olasz nyelvtudás – második idegen nyelv ismerete előnyt jelent. 
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▪ Érvényes Európai Biztosítási Kártya (EHIC). 
▪ Legalább 8 hetes időszak vállalása. 
▪ Hallgatói jogviszony: szükséges. 
▪ Előzetes szakmai tapasztalat: nem szükséges.  

 
Költségek 
Nagyon fontos tudnod, hogy az Erasmus+ Programok nem pénzkeresetre lettek létrehozva, így nem 
érdemes erre a programra jelentkezned, ha a célod a pénzkereset! Ilyen esetben a Work Experience 
programokat ajánljuk neked. 
 

▪ jelentkezési díj: 5.000 Ft 
▪ sikeres interjú esetén a programdíj depositként szolgál: 200 EUR  
▪ szállás deposit: 100 EUR ami a szerződés végén egyben visszajár 
▪ kiutazás költsége + reptéri transzfer díja (kb. 40 EUR) 
▪ költőpénz és biztonsági tartalék az Erasmus+ ösztöndíj mellé 

 

Részvételhez szükséges dokumentumok  
 

▪ Önéletrajz (angol nyelven) & elegáns, egész alakos fotó(k)  
▪ Angol nyelvű referenciák, releváns végzettségek, oklevelek másolatai (ha vannak) 
▪ Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van, de nem feltétele a jelentkezésnek) 
▪ Európai Biztosítási Kártya (EHIC) 
▪ Az iskolád szakmai gyakorlatos dokumentumai angolul & iskolalátogatási 

 

Jelentkezés menete: 
A szerződéseket az év folyamán folyamatosan adjuk, így az év bármely szakaszában megkezdheted a 
jelentkezést. Ehhez mindössze regisztrálni kell a rendszerünkben. 

Anyagaid beérkezése után a program koordinátora, Holicza Péter fog hívni téged és egyeztetitek, 
hogy pontosan mik az elvárásaid, milyen dokumentumokat kell még javítanod/leadnod, interjúztatni 
fog téged angolul (személyesen, vagy telefonon) és ha ez az interjú sikerül, akkor garantálni tudjuk az 
elhelyezésed a választott területen - ekkor továbbítani tudja pályázati anyagodat az elhelyezésért 
felelős máltai munkatársunknak. Ebben a szakaszban kell befizetned a programdíjat (200 EUR).  

Esetenként lehet második körös interjú is, közvetlenül a munkáltatóval. A folyamat eredménye hogy a 
munkáltató aláírja és megküldi számodra az iskolád felé leadandó iratokat kitöltve és bélyegzővel 
ellátva.  

Ha minden aláírnivalóval készen vagyunk, akkor segítünk megszervezni az utazásod és természetesen 
igény szerint kapcsolatban maradunk veled a program egész időszaka alatt! 
 

Regisztrálj rendszerünkbe, és böngészhetsz is ajánlataink között: 
Link: http://portal.delreyinternational.com/  

 

Személyes kapcsolattartód: 
Az Erasmus+ Malta programot Holicza Péter koordinálja. Bármilyen kérdéssel fordulj hozzá 
bizalommal. Amennyiben személyesen szeretnél egyeztetni, előtte egyeztess időpontot telefonon, 
vagy nem fog a főrecepció felengedni! 

Holicza Péter 
Program koordinátor 
 
E-mail:   peter@dri.hu    
Telefonszám:   +36.1.883.0371 

Személyes fogadóóra:  Capital Square Irodaház 
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