
Aċċess għal kandidati b’ħiliet b’saħħithom u b’motivazzjoni soda
Ideat ġodda offruti minn trainees żgħażagħ
Aċċess għal kandidati minn pajjiżi oħra
Diffikultajiet amministrattivi minimi
Jiġi pprovdut appoġġ finanzjarju għat-trainees, għalhekk dan ifisser  
ftit spejjeż jew l-ebda spiża għall-kumpanija
Il-kumpaniji jistgħu jiddeċiedu dwar il-kandidati finali

L-inizjattiva Digital Opportunity Traineeships 
għandha l-għan li tindirizza din il-kwistjoni 
b’taħriġ fuq il-lant tax-xogħol rilevanti, ipprovdut 
minn kumpaniji bħal tiegħek, sabiex il-kandidati 
jitħejjew għal karriera.

Kont taf li  

38 %
tal-kumpaniji sabu li n-nuqqas tal-ħiliet 

diġitali tal-impjegati tagħhom jaffettwa 
l-prestazzjoni tagħhom?

Il-kumpanija tiegħek tista’ 
tgħin biex tibdel dan u toħloq 
il-forza tax-xogħol tal-futur.

Tal-inqas

90 %
tal-impjiegi issa jeħtieġu ħiliet 
diġitali bażiċi iżda hemm 
nuqqas konsiderevoli ta’ 
għarfien diġitali fil-forza 
tax-xogħol Ewropea – madwar

35 %
tal-ħaddiema  
m’għandhomx dawn  
il-ħiliet.
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Digital Opportunity Traineeships ifittxu  
li jipprovdu trainees lill-kumpanija tiegħek  
li jixtiequ jitgħallmu l-ħiliet meħtieġa biex  
jimlew xi ftit minn dawn il-postijiet battala.

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa għoli fl-UE u fl-istess ħin 
hemm 2 miljun post tax-xogħol battal li qegħdin jiġu offruti; 
dan huwa marbut ukoll man-nuqqas ta’ qbil bejn il-ħiliet 
mitluba u l-ħiliet disponibbli. Għall-ispeċjalisti tal-ICT biss, 
filwaqt li hemm ’il fuq minn 350,000 post tax-xogħol battal, 
40 % tal-kumpaniji li qegħdin ifittxuhom ma jistgħux isibuhom.

L-inizjattiva Digital Opportunity Traineeships iffinanzjata mill-UE 
ser toffri sa 6,000 student u gradwati riċenti l-opportunità li 
jtejbu l-ħiliet diġitali tagħhom fl-impjieg f’kumpanija f’pajjiż 
parteċipanti. It-traineeships ser isiru mir-rebbiegħa tal-2018 
sal-aħħar tal-2020. It-traineeships jistgħu jdumu bejn xahrejn  
u 12-il xahar. Kull trainee ser jirċievi gratifika ta’ madwar €500 
fix-xahar permezz tal-inizjattiva. Il-kumpaniji huma mħeġġin 
iżidu ma’ din il-gratifika. Sabiex timmira student minn 
universitajiet speċifiċi li jkunu qegħdin isegwu korsijiet rilevanti, 
jekk jogħġbok uża din il-lista ta’ universitajiet parteċipanti. 

Il-kumpaniji jistgħu jippubblikaw l-offerti 
tat-traineeships f’waħda miż-żewġ pjattaformi 

–  Drop’pin@EURES jew ErasmusIntern – jew 
jistgħu jirrekklamaw permezz ta’ kuntatti diretti ma’ 

uffiċċji tal-karriera tal-università jew uffiċċji 
tar-relazzjonijiet internazzjonali. L-universitajiet 
jagħżlu l-kandidati għat-traineeships abbażi ta’ 

kriterji speċifiċi, u l-kumpanija ser tagħżel it-trainee 
minn ġabra ta’ kandidati magħżula minn qabel.

• żvilupp ta’ apps, softwer, skripts, siti web
• installazzjoni, manutenzjoni u ġestjoni  

ta’ sistemi u netwerks tal-IT
• analitika tad-data
• ċibersigurtà
• cloud
• intelliġenza kwantum/artifiċjali
• kriptaġġ
• katina ta’ blokok ta’ transazzjonijiet
• estrazzjoni, privatezza u viżwalizzazzjoni tad-data
• lingwa ta’ programmazzjoni
• Ottimizzazzjoni tal-Magni tat-Tiftix  

(SEOs, Search Engine Optimisation)
• kummerċjalizzazzjoni diġitali
• apps tas-softwer speċifiċi għax-xogħol
• Ġestjoni tal-Assistenza lill-Klijenti
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https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities
https://erasmusintern.org/

