Digital
Opportunity
TRAINEESHIPS
I N I T I AT I V E
VILL DU
H J Ä L PA T I L L
AT T U T V E C K L A
FRAMTIDENS
TA L A N G E R ?

Visste du att

38 %

av alla företags resultat påverkas
av medarbetarnas brist på
digitala färdigheter?

VA D H A R D I T T
F Ö R E TA G AT T
VINNA?

? ?

Initiativet Digital Opportunity
Traineeships är ett försök att tackla
detta problem med praktik på jobbet
i företag som ditt för att förbereda
jobbsökande för en karriär.

Tillgång till motiverade kandidater med goda färdigheter
Nya idéer från unga praktikanter
Tillgång till kandidater från andra länder
Väldigt lite administration
Praktikanterna får ekonomiskt stöd, så det kostar företaget lite eller inget alls
Företaget bestämmer själv om slutkandidaterna

Minst

90 %

av alla jobb kräver du
grundläggande digitala
färdigheter, men många
européer saknar digitala
kunskaper: omkring

35 %

av arbetarna har inte
dessa färdigheter.

Digital Skills
and
Jobs Coalition

VA D B E H Ö V E R
F Ö R E TA G
KÄNNA TILL?

Ditt företag kan hjälpa
till att ändra på detta
och skapa framtidens
arbetskraft.

Ungdomsarbetslösheten i EU är hög, men samtidigt är två miljoner
jobb lediga. Detta är även kopplat till bristande överensstämelse
mellan de efterfrågade och tillgängliga kunskaper. Enbart för
IKT-specialister finns det över 350 000 lediga jobb, och 40 %
av företagen som söker sådana kan inte hitta rätt folk.

2 MILJONER
LEDIGA JOBB

HÖG
UNGDOMSARBETSLÖSHET
Digital Opportunity Traineeships är ett
försök att ge ditt företag arbetsvilliga
praktikanter som kan lära sig de nödvändiga
färdigheterna för att få en del av dessa jobb.
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SEO

KAN DU ERBJUDA
PRAKTISK ERFARENHET
INOM ETT ELLER FLERA
AV DESSA OMRÅDEN?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckling av appar, programvara, skript, webbplatser
Installation, underhåll och hantering av IT-system och nätverk
Dataanalys
Cybersäkerhet
Moln
Kvantintelligens/artificiell intelligens
Kryptering
Blockkedjor
Datautvinning, dataintegritet och datavisualisering
Programmeringsspråk
Sökmotoroptimering
Digital marknadsföring
Specifika jobbappar
Kundvård

D E LTA N U
HUR
FUNGERAR
DET?
Företagen kan publicera praktikanterbjudanden på
någon av två plattforma – Drop’pin@EURES eller
ErasmusIntern – men kan även annonsera ut platser
via direktkontakter med universitetens yrkesvägledare
eller kontor för internationella relationer. Universiteten
väljer ut praktikkandidater utifrån specifika kriterier,
och företagen väljer ut praktikanten bland en
på förhand utvald kandidatpool.

Supported by Horizon 2020,
powered by Erasmus+

Det av EU finansierade initiativet Digital Opportunity Traineeships
erbjuder upp till 6 000 studenter och nyutexaminerade chansen
att förbättra sina digitala färdigheter på arbetsplatsen på ett
företag i ett deltagande land. Praktiken genomförs mellan våren
2018 och slutet av 2020. Praktiken varar mellan två och tolv
månader. Varje praktikant får ett bidrag på omkring 500 euro
per månad via initiativet. Företagen uppmanas att toppa up
detta. Om du vill anlita studenter från specifika universitet som
följer relevanta kurser kan du använda denna lista med
deltagande universitet.

