
Piekļuvi kandidātiem ar labām prasmēm un nopietnu motivāciju
Jauno stažieru ģenerētas nebijušas idejas
Piekļuvi kandidātiem no citām valstīm
Minimālu administratīvo piepūli
Stažieriem tiek nodrošināts finanšu atbalsts, tāpēc uzņēmumiem  
izmaksas būs nelielas vai nekādas
Uzņēmumi pieņem lēmumu par galīgo kandidātu

Digital Opportunity Traineeships iniciatīvas 
mērķis ir risināt šo problēmu, nodrošinot 
atbilstīgu apmācību darbavietā, kuru nodrošina 
tādi uzņēmumi kā jūsējais, lai sagatavotu 
kandidātus karjeras veidošanai. 

Vai zinājāt, ka 

38 %
uzņēmumu uzskata, 

ka darbinieku vājās digitālās  
prasmes ietekmē viņu sniegumu? 

Jūsu uzņēmums var 
palīdzēt mainīt šo 
situāciju un radīt 
nākotnes darbaspēku.

Mūsdienās vismaz

90 %
darbavietu nepieciešamas 
pamata digitālās prasmes, 
tomēr Eiropas darbaspēkam ir 
būtiski nepietiekamas digitālās 
zināšanas — aptuveni

35 %
darba ņēmēju nav  
šādu prasmju.
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Digital Opportunity Traineeships 
iniciatīva cenšas nodrošināt jūsu 
uzņēmumu ar mācīties gribošiem 
stažieriem, lai tie varētu iegūt 
nepieciešamās prasmes dažu šo 
vakanču aizpildīšanai.

Eiropas Savienībā ir augsts jauniešu bezdarba līmenis,  
bet vienlaikus ir 2 miljoni neaizpildītu vakanču. Viens no 
iemesliem ir neatbilstības starp nepieciešamajām un 
pieejamajām prasmēm. Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā vien ir 350 000 darba vakanču, un 40 % 
uzņēmumu nespēj atrast atbilstošus darbiniekus.

ES finansētā Digital Opportunity Traineeships iniciatīva 
nodrošinās iespēju līdz 6000 studentu un neseno absolventu 
uzlabot savas digitālās prasmes, strādājot uzņēmumā kādā no 
programmas dalībvalstīm. Stažēšanās notiks no 2018. gada 
pavasara līdz 2020. gada beigām. Stažēšanās var ilgt no 2 līdz 
12 mēnešiem. Katrs stažieris iniciatīvas ietvaros saņems 
ikmēneša pabalstu aptuveni 500 € apmērā. Uzņēmumi var arī 
maksāt papildus šim pabalstam. Lai uzrunātu studentus no 
konkrētām universitātēm, kur tie mācās atbilstošos kursus, 
izmantojiet sarakstu ar universitātēm, kas piedalās iniciatīvā.

Uzņēmumi savus stažēšanās piedāvājumus 
publicē kādā no divām platformām — Drop’pin@
EURES un ErasmusIntern — vai arī reklamējas, 

izmantojot tiešos kontaktus ar universitāšu 
karjeras veicināšanas vai starptautisko attiecību 

nodaļām. Universitātes izvēlās stažēšanās 
kandidātus atbilstoši noteiktiem kritērijiem, un 

uzņēmums no iepriekš atlasīta kandidātu saraksta 
izvēlas piemērotāko stažieri.

• Lietotņu, programmatūras, skriptu, tīmekļa vietņu izstrāde
• IT sistēmu un tīklu instalācija, uzturēšana un pārvaldīšana
• Datu analīze
• Kiberdrošība
• Mākoņdatošana
• Kvantu/mākslīgais intelekts
• Šifrēšana
• Blokķēdes
• Datizrace, privātums un vizualizācija
• Programmēšanas valoda
• Meklētājprogrammas optimizācija (SEO)
• Digitālais mārketings
• Specifiskas lietojumprogrammas darbam
• Klientu apkalpošanas pārvaldība
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powered by Erasmus+
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
https://ec.europa.eu/eures/public/lv/opportunities
https://ec.europa.eu/eures/public/lv/opportunities
https://erasmusintern.org

