
Пристап до кандидати со силни вештини и цврста мотивација
Свежи идеи што ги нудат млади практиканти
Пристап до кандидати од други земји 
Минимални административни маки
Обезбедена е финансиска поддршка за практикантите, што значи малку 
или никакви трошоци за компанијата 
Компаниите може да одлучуваат за крајните кандидати

Иницијативата Digital Opportunity Traineeships 
се стреми да го реши овој проблем со соодветна 
обука на работното место што ја обезбедуваат 
компании како вашата, со цел да се подготват 
кандидатите за кариера. 

Дали знаевте дека

38 %
од компаниите откриле дека 

недостатокот од дигитални  
вештини кај нивните вработени влијае  

на нивните резултати?

Вашата компанија може 
да помогне да се смени 
ова и да ја создаде 
идната работна сила.

За најмалку

90 %
од работните места сега се 
потребни основни дигитални 
вештини, но постои значителен 
недостаток од дигитално 
знаење кај европската работна 
сила – околу

35 %
од работниците  
немаат вакви  
вештини.
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НА ТАЛЕНТОТ НА 
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Digital Opportunity Traineeships бара 
да обезбеди практиканти за вашата 
компанија што имаат желба да ги 
совладаат потребните вештини за да ги 
пополнат овие слободни работни места.

Невработеноста на младите во ЕУ е висока, а истовремено се нудат  
2 милиони слободни работни места. Ова исто така е поврзано со 
несовпаѓањето помеѓу бараните вештини и вештините што се 
достапни. Иако само за професионалците од информациската  
и комуникациската технологија има повеќе од 350.000 слободни 
работни места, 40 % од компаниите што ги бараат не можат 
да ги најдат вистинските луѓе.

Иницијативата Digital Opportunity Traineeships што е 
финансирана од ЕУ, на најмногу 6.000 студенти и неодамна 
дипломирани ќе им ја понуди шансата за подобрување на 
нивните дигитални вештини на работното место во компанија 
во земјата учесничка. Практикантските обуки ќе се одвиваат 
од пролетта 2018 до крајот на 2020 година. Практикантските 
обуки може да траат помеѓу 2 и 12 месеци. Секој практикант 
ќе добие надомест од околу 500 евра месечно преку 
иницијативата. Компаниите се поттикнуваат да го надминат 
тој надомест. За таргетирање студенти од одредени 
универзитети кои ги следат соодветните курсеви, користете 
ја листата на универзитетите учесници.

Компаниите може да ги објават понудите за практикантска 
обука на две платформи – Drop’pin@EURES или 

ErasmusIntern – или може да ги рекламираат преку 
директни контакти со центрите за кариера на 

универзитетите или канцелариите за меѓународни односи. 
Универзитетите избираат кандидати за практикантска 

обука врз основа на посебни критериуми, а компанијата ќе 
избере практикант од претходно избраната група 

кандидати.

• развој на апликации, софтвер, скрипти, веб-страници
• инсталација, одржување и управување со ИТ-системи  

и мрежи
• анализа на податоци
• сајбербезбедност
• облак
• квантна/вештачка интелигенција
• енкрипција
• блок синџир
• податочно рударење, приватност и визуелизација
• програмски јазик
• оптимизација на пребарувач (SEO)
• дигитален маркетинг
• посебни софтверски апликации за работа
• управување со грижа за корисници
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ВКЛУЧЕТЕ  
СЕ  СЕГА КАКО  

ФУНКЦИОНИРА  
ОВА?

ДАЛИ МОЖЕ 
ДА ПОНУДИТЕ 
ПРАКТИЧНА 
ЕКСПЕРТИЗА ВО 
ЕДНО ИЛИ ПОВЕЌЕ 
ОД СЛЕДНИВЕ?

2 МИЛИОНИ  
РАБОТНИ МЕСТА

ВИСОКА НЕВРАБОТЕНОСТ  
НА МЛАДИТЕ 

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

