
Πρόσβαση σε υποψηφίους με υψηλές ικανότητες και ζήλο
Φρέσκες ιδέες από νέους εκπαιδευόμενους
Πρόσβαση σε υποψηφίους από το εξωτερικό
Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης
Οικονομική υποστήριξη προς τους εκπαιδευόμενους –  
άρα χαμηλό ή μηδενικό κόστος για την εταιρεία
Δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τελικών υποψηφίων

Το πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships 
επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα με 
σχετικού περιεχομένου και άμεση πρακτική 
εκπαίδευση σε εταιρείες όπως η δική σας,  
ώστε να προετοιμάσει τους  
εργαζομένους του αύριο. 

Γνωρίζατε ότι το 

38 %
των εταιρειών ανακάλυψαν ότι  

η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων  
στους εργαζομένους τους επηρεάζει  

την απόδοσή τους;

Η εταιρεία σας μπορεί να 
συμβάλλει στην αλλαγή, 
διαμορφώνοντας το εργατικό 
δυναμικό του αύριο.

Τουλάχιστον το 

90 %
των θέσεων εργασίας σήμερα 
απαιτεί βασικές ψηφιακές 
δεξιότητες. Ωστόσο οι σχετικές 
γνώσεις στο ευρωπαϊκό εργατικό 
δυναμικό είναι εξαιρετικά 
περιορισμένες – σχεδόν το

35 %
των εργαζομένων δεν  
διαθέτει ψηφιακές  
δεξιότητες.
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Τ Ι  ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  
ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ  

ΣΑΣ ;

Τ Ι  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 
ΟΙ  ΕΤΑ ΙΡΕ ΙΕΣ ;

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ  
ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΤΟΥ 

ΑΥΡΙΟ;



Το πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships 
επιδιώκει να προσφέρει στην εταιρεία σας 
εκπαιδευόμενους νέους, πρόθυμους να διδαχθούν  
τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να καλύψουν κάποιες 
από αυτές τις θέσεις.

Η ανεργία των νέων κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα στην ΕΕ. Την ίδια 
στιγμή υπάρχουν 2 εκατ. διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Αυτό συνδέεται 
εν μέρει και με την απόσταση ανάμεσα στις απαιτούμενες και τις 
διαθέσιμες δεξιότητες. Μόνο στην κατηγορία των ΤΠΕ (Επιστημών και 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των. Επικοινωνιών), ενώ υπάρχουν 
πάνω από 350.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, το 40% των εταιρειών 
δεν μπορεί να βρει τα κατάλληλα άτομα για να τις καλύψει.

Το πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships χρηματοδοτείται 
από την ΕΕ και θα προσφέρει σε έως 6.000 φοιτητές και 
πρόσφατους απόφοιτους την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ψηφιακές 
δεξιότητές τους μέσω πρακτικής άσκησης σε κάποια εταιρεία από 
τις συμμετέχουσες χώρες. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από την 
άνοιξη του 2018 έως τα τέλη του 2020. Οι μαθητείες μπορούν να 
διαρκέσουν από 2 έως 12 μήνες. Κάθε εκπαιδευόμενος θα 
λαμβάνει επίδομα κατά μέσο όρο 500 € /μήνα, μέσω του 
προγράμματος. Ωστόσο, οι εταιρείες μπορούν να συνεισφέρουν 
επίσης με κάποιο ποσό. Για να αναζητήσετε φοιτητές από 
συγκεκριμένα πανεπιστήμια και σχετικά προγράμματα σπουδών, 
ανατρέξτε στη λίστα με τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα. 

Οι εταιρείες μπορούν να δημοσιεύσουν τις 
προτάσεις μαθητείας τους σε μία από τις δύο 

διαθέσιμες πλατφόρμες: την Drop’pin@EURES ή 
την ErasmusIntern. Εναλλακτικά, μπορούν να 

επικοινωνήσουν απευθείας με τα γραφεία 
διασύνδεσης ή διεθνών σχέσεων των 

πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια επιλέγουν τους 
υποψήφιους για μαθητεία σύμφωνα με 

συγκεκριμένα κριτήρια, και κάθε εταιρεία επιλέγει 
τον εκπαιδευόμενο που προτιμά από την τελική 

ομάδα υποψηφίων.

• ανάπτυξη εφαρμογών, λογισμικού, δέσμης ενεργειών, ιστοσελίδων
• εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση πληροφοριακών  

συστημάτων και δικτύων
• ανάλυση δεδομένων
• ασφάλεια κυβερνοχώρου
• τεχνολογίες cloud
• κβαντική τεχνολογία / τεχνητή νοημοσύνη
• κρυπτογράφηση
• αλυσίδα των μπλοκ (blockchain)
• εξόρυξη, ασφάλεια και οπτικοποίηση δεδομένων
• γλώσσα προγραμματισμού
• βελτιστοποίηση μηχανισμού αναζήτησης  

(Search Engine Optimisation – SEO)
• ψηφιακό μάρκετινγκ
• ειδικές επαγγελματικές εφαρμογές λογισμικού
• διαχείριση εξυπηρέτησης πελατών
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ΔΗΛΩΣΤΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΡΑ ΠΩΣ  

ΛΕ ΙΤΟΥΡΓΕ Ι ;

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ 
ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ;

2 ΕΚΑΤ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΨΗΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ  
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities
https://erasmusintern.org/

