Digital
Opportunity
TRAINEESHIPS
I N I T I AT I V E
ŽELITE LI
POMOĆI U
STVARANJU
TALENATA
SUTRAŠNJICE?

Jeste li znali da je

38 %

tvrtki utvrdilo kako
manjak digitalnih vještina
njihovih zaposlenika utječe
na njihove rezultate?

KAKVU KORIST
OD TOGA IMA
VA Š A T V R T K A ?

? ?

Inicijativa Digital Opportunity
Traineeships nastoji rješavati ovo
pitanje relevantnom obukom na radu
koju tvrtke poput vaše pružaju da bi
kandidate pripremile za karijeru.

Pristup kandidatima s razvijenim vještinama i snažnom motivacijom
Svježe ideje koje donose mladi pripravnici
Pristup kandidatima iz drugih zemalja
Minimalna administrativna gnjavaža
Osigurana je financijska potpora za pripravnike, što znači male ili nikakve
troškove za tvrtku
Tvrtke mogu odlučivati o konačnim kandidatima

Najmanje

90 %

poslova danas zahtijeva
osnovne digitalne vještine,
ali postoji znatan manjak
digitalnog znanja među
radnom snagom Europe – oko

35 %

radnika ne posjeduje
ove vještine.

Digital Skills
and
Jobs Coalition

ŠTO TVRTKE
TREBAJU
Z N AT I ?

Vaša tvrtka može pomoći
da se to promijeni i stvori
radna snaga sutrašnjice.

Nezaposlenost mladih u EU je visoka, a istovremeno je
nepopunjeno 2 milijuna radnih mjesta; ovo je povezano
i s nepodudarnošću traženih i dostupnih vještina. Kad govorimo
samo o ICT stručnjacima, iako postoji 350 000 nepopunjenih
radnih mjesta, 40 % tvrtki ne može pronaći prave ljude.

2 MILIJUNA NEPOPUNJENIH
RADNIH MJESTA

VISOKA NEZAPOSLENOST
MLADIH
Digital Opportunity Traineeships
nastoje vašoj tvrtki pružiti
pripravnike voljne ovladavati
vještinama nužnim za popunjavanje
nekih od ovih radnih mjesta.
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SEO

MOŽETE LI
PONUDITI
PRAKTIČNA ZNANJA
IZ JEDNOG ILI
VIŠE SLJEDEĆIH
PODRUČJA?

UKLJUČITE
SE ODMAH

Tvrtke mogu objaviti ponude za pripravništva na
jednoj od dvije platforme – Drop’pin@EURES ili
ErasmusIntern – ili se oglašavati putem izravnih
kontakata s uredima za karijere ili međunarodne
odnose sveučilišta. Sveučilišta odabiru kandidate
za pripravništva temeljem određenih kriterija, a
tvrtka će pripravnika odabrati među kandidatima
koji su zadovoljili te kriterije.
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razvoj aplikacija, softvera, skripti, web-mjesta
instalacija, održavanje i upravljanje IT sustavima i mrežama
analiza podataka
kibernetička sigurnost
oblak
kvantna/umjetna inteligencija
šifriranje
blockchain
dubinska analiza podataka, privatnost i vizualizacija
programski jezik
optimizacija za tražilice (SEO)
digitalni marketing
specifične softverske aplikacije za rad
upravljanje kupcima

KAKO TO
FUNKCIONIRA?

Inicijativu Digital Opportunity Traineeships financira EU,
a do 6000 studenata i nedavno diplomiranih dobit će priliku
unaprijediti svoje digitalne vještine na radu u tvrtkama u nekoj
od zemalja sudionica. Pripravništva će se odvijati od proljeća
2018. do kraja 2020. Pripravništva mogu trajati od 2 do 12
mjeseci. Svaki pripravnik će putem inicijative dobivati 500 €
mjesečno. Tvrtke se potiče da izdvoje dodatni iznos uz ovu
potporu. Koristite ovaj popis sveučilišta koja sudjeluju za
pronalaženje studenata s određenih sveučilišta koji slušaju
relevantne kolegije.

