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Internships with Paragon
• Paragon Europe continuously strives to find the best placements for students to

obtain the most appropriate hands-on experience during their placement in

Malta.

• The students are placed with organisations, working on projects specific to their

study area throughout their placement stay as well as assisting in day-to-day

administrative duties.

• Work placements are not paid, however we leave it to the employer to decide if

they want to give additional compensation to the students during their work

placement.



Work Placement Fields
� Archeology, Architecture and Engineering

� Business Admin, Secretarial & Management 

� Education & Pedagogy

� Graphic Design

� Health, Pharmaceutical Sciences & Social Work

� Heritage, Culture and Event Management

� Hospitality & Tourism

� Human Resources 

� Insurance & Finance

� Journalism 

� Law 

� ICT 

� Marketing, Communications & PR 

� Project Management 

� Wholesale & Logistics

� and much others ...



• Malta is becoming extremely popular as a

destination for internships mainly because:

� One of Malta’s primary languages is English, 

therefore after 3 months in Malta students’ English 

will improve four-fold 

� Malta is a very safe country 

� Malta is very small, making students’ mobility 

extremely easy. 

� Malta has a warm climate practically all year 

round. 

� Cheap amenities 

� 7,000 years of heritage

� Vast Cultural and Entertainment centres



Interns' Accommodation

Shared package:

� Accommodation per week: €86.80

� Pick up from airport (optional): €25

� Damage Deposit: €100 (which will be refunded prior 

to departure)

This includes:

� Accommodation in a shared room with communal 

kitchen, bathrooms and living area

� Professional work placement

� Selection of the Mentor and Supervisor in the 

collaborating company

� Processing the necessary agreements

� Assistance and support throughout the stay in Malta

� Preparation for the internship and monitoring

� Orientation packs once the students are in Malta.



Student’s testimonial
Stagiul meu la Paragon Europe a trecut într-un mod plăcut. Aici am avut
posibilitatea de a pune în practică tot ce am învățat în cei 3 ani de facultate, mi-
am îmbogăți nivelul de engleză și am căpătat mai multă încredere în mine.
Pe langă bogățiile naturale, peisajele frumoase, vremea grozavă, trecut plin de 
evenimente istorice, cel mai mult m-au încântat localnicii care nicio clipă nu 
ezitau să mă ajute, să-mi zâmbească și să mă facă să mă simt precum acăsă!
De ce îmi va fi dor din Malta? e o întrebare la care nu trebuie să mă gândesc
foarte mult! Îmi vor lipsi clipele frumoase petrecute cu colegii de apartament, 
serile de vară când fiecare dintre noi povestea despre ziua lui de muncă și
cinele bogate cu mâncăruri tradiționale.
Per ansamblu mă bucur că am avut această oportunitate și simt că mă va ajuta
în viitor!
În caz că nu ai încercat așa ceva până acum, nu mai pierde timpul, 
contactează-ți coordonatorul Erasmus!

Adriana Chiș
Universitatea din Oradea



Student’s testimonial

De ce să pleci în Malta, într-un stagiu de practică? Pai foarte simplu, în primul
rând toată lumea vorbește engleză. În al doilea rând dacă vrei să acumulezi
experiență lucrând într-o companie, trebuie doar să-ți dorești să înveți lucruri
noi. În al treilea vei avea ocazia să cunoști localnicii, să întalnești persoane noi
din țări diferite, din culturi și cu obiceiuri diferite, cu alte cuvinte o extraordinară
experiență inter și multiculturală. Pentru mine acestea sunt trei motive pentru
care aș recomanda și aș repeta experiența unui stagiu de practică în Malta! 

Șerban M.



• What we require:

� Minimum 17 years of age

� A full Curriculum Vitae in English

� A letter of Motivation (highlighting the fields and tasks to be accomplished

during the Internship programme in Malta)

• At the end of the students' internship, each student
will receive:

� EuroPass

� Internship certificate

� Reference letter from their mentor

� Other reports and necessary paperwork



For further questions please contact me:
Rita Ramelyte, internships executive
rita@paragoneurope.eu

Looking forward to meeting you in Malta!


