
Toegang tot kandidaten met sterke vaardigheden en motivatie
Nieuwe ideeën van ambitieuze trainees
Toegang tot buitenlandse trainees
Minimale administratie
Financiële vergoeding voor trainees er zijn dus weinig tot  
geen kosten voor uw bedrijf
U kiest zelf de beste kandidaat 

Digital Opportunity Traineeships heeft als 
doel om het gebrek aan digitale vaardigheden 
aan te pakken. Dat gebeurt met behulp 
van relevante traineeships bij bedrijven 
zoals dat van u om de trainees voor 
te bereiden op een carrière. 

Wist u dat 

38%
van de bedrijven vindt dat 
het gebrek aan digitale  

vaardigheden de prestaties  
van hun medewerkers  
negatief beïnvloedt?

Uw bedrijf kan helpen 
de kloof tussen digitale 
basisvaardigheden 
en de vereiste digitale 
vaardigheden verkleinen 
door een traineeship 
aan te bieden. 

Tenminste

90%
van de banen vereist digitale 
basisvaardigheden, terwijl 
er een significant gebrek is aan 
digitale kennis in de Europese 
arbeidsmarkt. Ongeveer 

35%
van de medewerkers 
heeft deze digitale 
basisvaardigheden  
niet. 
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Digital Opportunity Traineeships wil 
gemotiveerde trainees met uw bedrijf koppelen 
om ze digitale vaardigheden te leren en op 
die manier bij te dragen aan het verkleinen 
van de openstaande vacatures.

Hoewel er 2 miljoen vacatures openstaan, is de jeugdwerkloosheid 
hoog in de EU. Dit komt onder meer door de scheve verhouding 
tussen vereiste vaardigheden en beschikbare vaardigheden. 
Er zijn 350.000 banen beschikbaar voor ICT-specialisten, maar 
40% van de bedrijven die op zoek is naar een ICT-specialist kan 
de juiste kandidaat niet vinden. 

Digital Opportunity Traineeships wordt gefinancierd door  
de EU en geeft 6.000 studenten en pas afgestudeerden de kans 
hun digitale vaardigheden te verbeteren tijdens een traineeship 
bij een internationaal bedrijf dat meedoet aan het programma. 
De traineeships beginnen in juni 2018. Het programma 
loopt door tot en met 2020. Traineeships duren tussen 
de 2 en 12 maanden. Iedere trainee krijgt een vergoeding 
van ongeveer €500 per maand vanuit Digital Opportunity 
Traineeships. Bedrijven worden aangemoedigd om deze 
vergoeding aan te vullen. Bekijk deze lijst voor 
de deelnemende universiteiten en hogescholen. 

Bedrijven kunnen de traineeships aanbieden via 
één van de twee platforms: Drop’pin@EURES 

en ErasmusIntern. Ook kunnen zij direct contact 
opnemen met loopbaanbegeleiders van 

universiteiten en hogescholen of International 
Student Offices. De universiteiten of hogescholen 
selecteren kandidaten voor traineeships op basis 

van de door u aangegeven criteria. U kiest zelf 
de trainee die u het meest aanspreekt. 

• Ontwikkeling van apps, software, scripts, websites
• Installatie, onderhoud en management van IT-systemen 

en netwerken
• Data analyses
• Cyberbeveiliging
• Cloud
• Kwantum-/kunstmatige intelligentie
• Codering
• Blockchain
• Datamining, privacy en visualisatie
• Programmeertaal
• Zoekmachineoptimalisatie (SEO)
• Digitale marketing
• Specifieke software apps 
• Customer Care Management
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DOE MEE !

HOE  
WERKT  
HET?

KUNT U PRAKTIJKGE-
RICHTE EXPERTISE  
BIEDEN IN ÉÉN 
OF MEER VAN  
DE VOLGENDE  
GEBIEDEN? 

2 MILJOEN 
VACATURES

HOGE 
JEUGDWERKLOOSHEID 

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

