Digital
Opportunity
TRAINEESHIPS
I N I T I AT I V E
CHCETE
POMÔCŤ
VYTVÁRAŤ
TALENTY
BUDÚCNOSTI?

Vedeli ste, že

38 %

firiem zistilo, že nedostatok
digitálnych zručností ich zamestnancov
ovplyvňuje výkonnosť podniku?

ČO Z TOHO
M Á VA Š A
FIRMA?

? ?

Iniciatíva Digital Opportunity Traineeships
sa zameriava na riešenie tejto problematiky
praktickým vzdelávaním na pracovisku, ktoré
poskytujú spoločnosti, ako je tá vaša, pre
prípravu kandidátov na budúcu kariéru.

Prístup ku stážistom s kvalitnými zručnosťami a serióznou motiváciou
Čerstvé nápady mladých stážistov
Prístup ku stážistom zo zahraničia
Minimálna administratívna záťaž
Stážisti dostávajú finančný príspevok, čo minimalizuje náklady pre firmu
Firma má posledné slovo pri výbere kandidáta na stáž

Najmenej

90 %

desiatich pracovných miest si
dnes vyžaduje aspoň základné
digitálne zručnosti.
Na pracovnom trhu v Európe
však nie je digitálne vzdelanie
samozrejmosťou – zhruba

35 %
pracovníkov tieto
zručnosti nemá.

Digital Skills
and
Jobs Coalition

ČO BY MALI
FIRMY
VEDIEŤ?

Vaša firma to môže
zmeniť a prispieť k
formovaniu pracovnej
sily budúcnost.

Nezamestnanosť mladých v EÚ je vysoká, hoci je v ponuke
dva milióny voľných pracovných miest. Jedným z dôvodov
je nesúlad medzi požadovanými a ponúkanými zručnosťami.
Len pre IKT špecialistov je na trhu voľných 350-tisíc
pracovných miest a až 40% firiem nevie na tieto pozície
nájsť vhodného pracovníka.

2 MILIÓNY
PRACOVNÝCH MIEST

VYSOKÁ NEZAMESTNANOSŤ
MLADÝCH
Iniciatíva Digital Opportunity Traineeships sa snaží
poskytnúť vašej firme dobrovoľných stážistov, ktorí
by sa prácou u vás mohli naučiť zručnosti potrebné
na obsadenie niektorých z týchto voľných miest.
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SEO

DOKÁŽETE PONÚKNUŤ
PRAKTICKÚ
ŠPECIALIZÁCIU
V NIEKTOREJ Z
NASLEDUJÚCICH
OBLASTÍ?
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vývoj aplikácií, softvéru, skriptov, webstránok
inštalácia, údržba a riadenie IT systémov a sietí
dátová analytika
kyber ochrana
cloud
kvantová/umelá inteligencia
šifrovanie
block chain
data mining, súkromie a vizualizácia
programovací jazyk
optimalizácia online vyhľadávania (SEO)
digitálny marketing
špecifické softvérové aplikácie pre prácu
manažment starostlivosti o zákazníka

Z A P OJ T E
SA TERAZ
AKO TO
FUNGUJE?
Firmy môžu zverejniť svoju ponuku stáží na jednej
z dvoch platforiem – Drop’pin@EURES alebo
ErasmusIntern – alebo ich môžu inzerovať
priamo cez kariérnych poradcov či oddelenia pre
medzinárodné vzťahy na univerzitách. Univerzity
vyberajú vhodných kandidátov na stáže na základe
konkrétnych kritérií a z tohto užšieho výberu
si selektuje stážistu firma.

Supported by Horizon 2020,
powered by Erasmus+

Európskou úniou financovaná iniciatíva Digital Opportunity
Traineeships ponúka šancu zlepšiť svoje digitálne zručnosti v
práci pre firmu v zúčastnenej krajine až šiestim tisícom študentov
a čerstvých absolventov. Stáže sa uskutočnia v období od j
ari 2018 do konca roka 2020 a môžu trvať od dvoch do
12 mesiacov. Každý stážista dostane v rámci iniciatívy príspevok
vo výške približne 500 EUR mesačne. Firmám sa odporúča,
aby tento príspevok navýšili. Ak máte záujem o študentov
z konkrétnych vysokých škôl, ktorí navštevujú konkrétny typ
štúdia, použite, prosím, tento zoznam zúčastnených univerzít.

