
Tilgang til kandidater med høy kompetanse og solid motivasjon
Nye ideer fra unge praktikanter
Tilgang til kandidater fra andre land
Minimalt med administrativ innsats
Økonomisk støtte til praktikantene, slik at det blir lave eller  
ingen kostnader for bedriften
Bedriftene kan selv velge sine kandidater

Formålet med Digital Opportunity 
Traineeships-initativet er å bidra 
til å løse dette problemet gjennom 
relevant praksisopplæring i bedrifter 
for å gjøre kandidatene karriereklare.

Visste du at

38 %
prosent av alle bedrifter oppgir at manglende 

digitale ferdigheter blant de ansatte virker 
negativt inn på bedriftens resultater?

Bedriften deres kan hjelpe 
til med å endre dette og 
forme morgendagens 
arbeidsstyrke.

I dag krever minst

90 %
prosent av alle jobber 
grunnleggende digitale 
ferdigheter, men det er 
betydelig mangel på digitale 
kunnskaper i den europeiske 
arbeidsstyrken – omtren

35 %
prosent av all arbeidere  
mangler disse  
ferdighetene.
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? ?

HVA FÅR  
BEDRIFTEN  
UT  AV DET?

HVA TRENGER 
BEDRIFTEN  
Å  V ITE?

VIL DU VÆRE 
MED Å FORME 

MORGENDAGENS 
TALENTER?



Målet med Digital Opportunity Traineeships 
er å tilby bedrifter praktikanter som er 
motiverte for å tilegne seg ferdigheter 
som trengs for å fylle noen av disse ledige 
stillingene.

Ungdomsledigheten er høy i EU, samtidig er det to millioner 
ubesatte stillinger. Dette skyldes blant annet spriket mellom 
etterspurte og tilgjengelige ferdigheter. For IKT-spesialister 
alene er det over 350 000 ubesatte stillinger, samtidig som 
40 prosent av bedriftene med ledige stillinger ikke finner 
riktige kandidater.

Det EU-finansierte Digital Opportunity Traineeships-initiativet  
vil gi inntil 6000 studenter og nyutdannede muligheten til  
å forbedre sine digitale ferdigheter i en bedrift i et annet 
europeisk land. Praktikantopphold foregår i perioden fra våren 
2018 til utgangen av 2020. Praktikantopphold kan vare mellom 
2 og 12 måneder. Den enkelte praktikanten vil motta et stipend 
på ca. 500 euro gjennom initiativet. Bedriftene oppmuntres  
til å supplere dette stipendet. Bruk denne listen over 
deltakeruniversiteter hvis dere vil målrette mot studenter  
fra bestemte universiteter innen relevante fagområder.

Bedrifter kan publisere annonser for praktikantopphold 
på to plattformer – Drop’pin@EURES eller 

ErasmusIntern – eller de kan kunngjøre dem 
gjennom direkte kontakt med karrieresentre og 

internasjonalt kontor på universitetene/høyskolene. 
Universitetene/høyskolene velger ut kandidater for 

praktikantoppholdene på grunnlag av bestemte 
kriterier, og bedriften velger praktikant fra et utvalg 

pre-kvalifiserte kandidater.

• utvikling av apper, programvare, skript, nettsider
• installasjon, vedlikehold og administrasjon  

av IKT-systemer og -nettverk
• dataanalyse
• cybersikkerhet
• nettsky
• kvanteintelligens / kunstig intelligens
• kryptering
• blokkjede
• datautvinning, personvern og visualisering
• programmeringsspråk
• søkemotoroptimalisering
• digital markedsføring
• spesifikke programvare-apper for jobb
• administrasjon av kundebehandling
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INVOLVÉR 
DEG NÅ

HVORDAN  
FUNGERER  
DET?

KAN DERE 
T ILBY PRAKT ISK 
EKSPERT ISE  INNEN 
ETT  ELLER  FLERE 
AV FØLGENDE 
OMRÅDER?

TO MILLIONER UBESATTE 
STILLINGER

HØY UNGDOMSLEDIGHET

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
https://ec.europa.eu/eures/public/no/opportunities
https://erasmusintern.org

