
Aðgangur að umsækjendum sem hafa mikla færni og metnað
Nýjar hugmyndir frá ungum starfsnemum
Aðgangur að umsækjendum frá öðrum löndum
Stjórnunarleg umsvif í lágmarki
Starfsnemar fá fjárhagslegan stuðning, því er viðbótarkostnaður  
fyrirtækisins í algeru lágmarki
Fyrirtækið tekur lokaákvörðun um þann umsækjanda sem valinn e

Átaksverkefnið Digital Opportunity 
Traineeships miðar að því að taka 
á þessu vandamáli með viðeigandi 
starfsþjálfun hjá fyrirtækjum eins 
og þínu í því skyni að undirbúa 
umsækjendur fyrir framtíðina.

Vissir þú að

38 %
fyrirtækja telja að 

skortur á stafrænni færni starfsmanna 
hamli frammistöðu þeirra?

Fyrirtækið þitt getur 
lagt sitt af mörkum 
til að breyta þessu 
og þannig tekið þátt í 
að þjálfa starfsmenn 
framtíðarinnar.

A.m.k.

90 %
allra starfa krefjast nú 
undirstöðufærni í stafrænni 
vinnslu. Samt sem áður skortir 
evrópskt vinnuafl greinilega 
stafræna þekkingu - um það bi

35 %
launafólks býr ekki yfir  
þessari færn.
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Markmið Digital Opportunity 
Traineeships er að finna áhugasama 
starfsnema fyrir þitt fyrirtæki, þar 
sem þeir geta tileinkað sér þá færni 
sem nauðsynleg er fyrir einhvert 
þessara starfa.

Í löndum Evrópusambandsins er atvinnuleysi mikið meðal ungs fólks en  
á sama tíma eru yfir 2 milljónir starfa í boði. Þetta er í beinu samhengi  
við misræmi milli þeirrar færni sem atvinnulífið gerir kröfu um og þeirrar 
færni sem margir búa yfir. Til dæmis vantar yfir 350.000 sérfræðinga  
í upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirann, en 40% þeirra fyrirtækja sem eru 
að leita að slíkum sérfræðingum eiga í miklum erfiðleikum með að finna 
rétta fólkið.

Framtaksverkefnið Digital Opportunity Traineeships, sem styrkt 
er af Evrópusambandinu, býður allt að 6000 háskólanemum  
og þeim sem nýlokið hafa námi tækifæri til að bæta stafræna 
færni sína í starfi hjá fyrirtæki í þátttökulandi. Starfsþjálfunin 
getur átt sér stað á tímabilinu frá vori 2018 til ársloka 2020. 
Starfsþjálfun getur staðið yfir í 2 til 12 mánuði. Hver starfsnemi 
fær framfærslueyri sem nemur um 650-750 evrum á mánuði 
meðan á framtaksverkefninu stendur. Fyrirtæki eru hvött til  
að bæta við þessa greiðslu. Fyrirtækjum er bent á að skoða 
meðfylgjandi lista yfir þá háskóla sem taka þátt til að finna 
nema frá þeim háskólum þar sem nemendur ljúka viðeigandi 
námskeiðum.

Fyrirtæki geta birt auglýsingar um starfsþjálfun á 
vefsvæðunum Drop’pin@EURES eða 

ErasmusIntern eða auglýst þær gegnum beina 
tengiliði sína hjá starfsmiðlunum háskóla eða 
alþjóðaskrifstofum háskóla. Háskólarnir velja 

umsækjendur til starfsþjálfunar með hliðsjón af 
tilteknum skilyrðum, og fyrirtækin velja síðan 
starfsnema úr ákveðnum hópi umsækjenda.

• þróun smáforrita, hugbúnaðar, forskrifta og vefsvæða
• uppsetning, viðhald og stjórnun upplýsingatæknikerfa  

og dreifikerfa
• gagnagreining
• öryggi á netinu
• ský
• skammtafræði/gervigreind
• dulkóðun
• grunnkeðjutækni (e. blockchain)
• gagnanám, persónuvernd og sýnileiki
• forritunarmál
• hámörkun leitarvéla (SEO)
• stafræn markaðssetning
• sértæk hugbúnaðarforrit fyrir fyrirtæki
• umsjón með þjónustudeildum
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2 MILLJÓNIR  
STARFA Í BOÐ
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MEÐAL UNGS FÓLKS

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
https://ec.europa.eu/eures/public/is/opportunities
https://erasmusintern.org

