Digital
Opportunity
TRAINEESHIPS
I N I T I AT I V E
RÉSZT KÍVÁN
VENNI A JÖVŐ
TEHETSÉGEINEK
FEJLESZTÉSÉBEN?

Tudta-e, hogy a vállalatok

38 %

-a szerint munkavállalóik hiányos
digitális készsége kihat a vállalat
teljesítményére?

M I É R T E LŐ N Y Ö S
EZ AZ ÖN CÉGE
SZÁMÁRA?

? ?

A Digital Opportunity Traineeships kezdeményezés
célja, hogy releváns munkahelyi képzésekkel
orvosolja ezt a problémát, mégpedig olyan
vállalatok részvételével, mint az Öné, hogy a
jelentkezőket felkészítse a szakmai előmenetelre.

Erős készségekkel és határozott motivációval rendelkező jelentkezők
Fiatal gyakornokok friss ötletekkel
Más országokból származó jelentkezők
Minimális adminisztrációs gond
A gyakornokok pénzügyi támogatása garantált, ezért kevés vagy semennyi
költséget nem jelent a cég számára
A jelöltek végső kiválasztása a cégek kezében van

Jelenleg a
munkáknak legalább

90 %

-a igényel alapvető digitális
készségeket, az európai
munkaerőpiac azonban jelentős
digitális tudáshiánnyal küzd –
a munkavállalók nagyjábó

35 %

-a nem rendelkezik
ezekkel a
készségekkel.
Digital Skills
and
Jobs Coalition

MIT KELL
TUDNIUK A
VÁLLALATOKNAK?

Vállalata segíthet
ezt megváltoztatni
és kiképezni a jövő
munkaerejét.

Az Unióban magas a munkanélküliség a fiatalok körében, ugyanakkor
2 millió betöltetlen állás van meghirdetve; és ez összefüggésben van
azzal is, hogy a megkövetelt és a rendelkezésre álló készségek nem
fedik egymást. Csak az IKT-szakemberek esetében több mint 350 000
betöltetlen állás van, és az ilyen szakembereket kereső vállalatok
40 %-a nem talál a megfelelő embert.

2 MILLIÓ
BETÖLTETLEN ÁLLÁS

A MUNKANÉLKÜLI FIATALOK
MAGAS ARÁNYA
A Digital Opportunity Traineeships arra
törekszik, hogy lelkes gyakornokokkal lássa el
az Ön vállalatát, akik szeretnék megtanulni a
betöltetlen állásokhoz szükséges készségeket.
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SEO

TUD-E ÖN
GYAKORLATI
SZAKÉRTELMET
KÍNÁLNI AZ
ALÁBBI TERÜLETEK
VALAMELYIKÉN?

• alkalmazások, szoftverek, parancsfájlok, weboldalak fejlesztése
• informatikai rendszerek és hálózatok telepítése, karbantartása
és kezelése
• adatelemzés
• kiberbiztonság
• felhőszolgáltatások
• kvantumtechnológia/mesterséges intelligencia
• titkosítás
• blokklánc-technológia
• adatbányászat, adatvédelem és adatmegjelenítés
• programozó nyelv
• keresőoptimalizálás (SEO)
• digitális marketing
• speciális munkahelyi szoftveralkalmazások
• ügyfélszolgálat-menedzsment

VEGYEN BENNE
RÉSZT MOST
H O G YA N
MŰKÖDIK?
A vállalatok szakmai gyakorlati ajánlataikat a két
platform egyikén – Drop’pin@EURES vagy
ErasmusIntern – tehetik közzé vagy az
egyetemek tanulmányi osztályával vagy
nemzetközi kapcsolatok irodájával közvetlen
kapcsolatokon keresztül hirdethetik meg. Az
egyetemek speciális kritériumok alapján
válogatják ki a szakmai gyakorlatra jelentkezőket,
a cégek pedig a jelentkezők előre megválogatott
csoportjából választhatnak.

Supported by Horizon 2020,
powered by Erasmus+

Az EU által finanszírozott Digital Opportunity Traineeships
kezdeményezés akár 6000 diáknak és friss diplomásnak ajánlja
fel a lehetőséget, hogy fejleszthesse munkahelyi digitális
készségeit egy résztvevő ország vállalatánál. A szakmai
gyakorlatokra 2018 tavaszától 2020 végéig kerülhet sor. Az
egyes szakmai gyakorlatok időtartama 2-12 hónap lehet. A
gyakornokok körülbelül 500 euró juttatást kapnak havonta a
kezdeményezésen keresztül. A cégeket arra ösztönözzük, hogy
egészítsék ki ezt az összeget. A releváns kurzusokat oktató
egyetemek diákjainak kiválasztásához, kérjük, használja ezt a
listát, amelyen a kezdeményezésben részt vevő egyetemek
szerepelnek.

