
Dostęp do wykwalifikowanych i zmotywowanych kandydatów
Świeże pomysły zgłaszane przez praktykantów
Dostęp do kandydatów z innych krajów
Prosta procedura
Stażyści otrzymują diety, więc koszt praktyk po stronie firmy jest  
niewielki lub wręcz żaden
Firmy same wybierają praktykantów

Inicjatywa Digital Opportunity 
Traineeships ma pomóc w rozwiązaniu 
tego problemu poprzez umożliwienie 
studentom udziału w stażach, które 
przygotują ich do przyszłego zawodu. 

Czy wiesz, że

38 %
firm jako przyczynę obniżonej wydajności 
wskazuje brak kompetencji cyfrowych 

swoich pracowników?

Twoja firma może pomóc 
w odwróceniu tego 
niekorzystnego trendu 
i stać się kuźnią kadr 
przyszłości.

Co najmniej

90 %
zawodów wymaga dziś 
podstawowych umiejętności 
cyfrowych, tymczasem wśród 
aktywnych zawodowo osób 
wyraźnie widać ich brak —około

35 %
pracowników nie posiada  
tych kompetencji.
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Program Digital Opportunity Traineeships ma 
pomagać uzdolnionym studentom w zdobywaniu 
doświadczenia zawodowego oraz ułatwiać firmom 
znalezienie odpowiednich pracowników.

Bezrobocie wśród młodych ludzi w UE jest wysokie, a jednocześnie na  
rynku są 2 miliony wakatów. Dlaczego? Głównie dlatego, że pracownicy  
nie poosiadają wymaganych kwalifikacji. Na samych tylko specjalistów z 
dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych czeka 350 000  
wolnych etatów, a 40% firm przyznaje, że ma trudności ze znalezieniem 
odpowiednich kandydatów na te stanowiska.

Program Digital Opportunity Traineeships — finansowany  
ze środków UE — jest przeznaczony dla maksymalnie 6000 
studentów i młodych absolwentów uczelni. Dostaną oni szansę 
na podniesienie swoich kompetencji cyfrowych na praktykach  
w firmach za granicą w jednym z krajów uczestniczących  
w inicjatywie. Staże zaczynają się wiosną 2018 r. i potrwają do 
końca 2020 r. Praktyki mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. Każdy 
uczestnik będzie otrzymywał miesięczną dietę w wysokości około 
500 EUR wypłacaną przez uczelnię, ale firmy są zachęcane do 
uzupełnienia tej kwoty. Aby dotrzeć do studentów z konkretnych 
uczelni i uczących się na konkretnych kierunkach, najlepiej jest 
skorzystać z listy zrzeszonych uczelni Erasmus+.

Firmy mogą zamieszczać oferty staży na dwóch 
platformach: Drop’pin@EURES i ErasmusIntern Mogą 
też wejść w bezpośredni kontakt z biurami pośrednictwa 

pracy i współpracy międzynarodowej na uczelniach  
i wybierać spośród wyselekcjonowanych studentów 

spełniających kryteria udziału w programie Erasmus+.

• tworzenie aplikacji, oprogramowania, skryptów, witryn
• instalowanie, konserwacja i obsługa systemów i sieci IT
• analiza danych
• bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
• chmura
• sztuczna inteligencja / inteligencja kwantowa
• szyfrowanie
• łańcuchy bloków
• wyszukiwanie, prywatność i wizualizacja danych
• języki programowania
• optymalizacja treści pod kątem wyszukiwarek (SEO)
• marketing cyfrowy
• specjalistyczne aplikacje do pracy
• obsługa klienta

Supported by Horizon 2020,  
powered by Erasmus+

01001
11010

SEO

ZAANGAŻUJ 
S IĘ  TERAZ

JAK TO  
DZIAŁA?

CZY MOŻESZ  
ZAOFEROWAĆ 
STAŻYSTOM 
PRAKTYKI 
ZAWODOWE W  
TYCH POLACH?

2 MILIONY  
WAKATÓW

WYSOKIE BEZROBOCIE  
WŚRÓD MŁODYCH LUDZI

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

