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Digital Opportunity Traineeships –  
et EU-finansieret uddannelsesinitiativ – 

hjælper virksomhederne med at besætte 
ledige stillinger med digitalt kompetente 

ansøgere. 

Initiativet vil øge bevidstheden om 
betydningen af praktikophold med fokus 
på digitale kompetencer, ligesom det vil 
bidrage til at tiltrække flere studerende 

til karrierer inden for IKT-relaterede 
fag. Digitale kompetencer er ikke blot 

nødvendige inden for IKT-sektoren,  
men i stigende grad også inden for alle 

andre sektorer. 

For studerende og nyuddannede frembyder 
midlertidige praktikophold en enestående 

chance for at udvikle deres digitale 
kompetencer og forbedre deres jobudsigter. 

Digital Opportunity Traineeships-
initiativet er skræddersyet til at give såvel 

virksomheder som jobsøgende bæredygtige 
fordele.

Hvorfor bør virksomhederne være interesserede?
Mange virksomheder kæmper for at finde ansøgere med 
digitale kompetencer, der svarer til kravene på en moderne 
arbejdsplads. Dette betyder, at hundredtusindvis af ledige 
stillinger ikke kan besættes, selv om arbejdsløsheden er høj  
i nogle dele af Europa. Desuden har mange virksomheder – 
lige fra SMV’er til store selskaber – ganske enkelt ikke 
kapacitet til at uddanne studerende, når de er ansat, og  
de har ikke ressourcer eller tid til selv at tilrettelægge 
praktikophold. 

Digital Opportunities Traineeship er udformet således, at  
det tager højde for disse problemstillinger. Virksomheder,  
der allerede er værter for praktikanter inden for Erasmus+,  
vil opleve, at initiativet ikke indebærer nogen nye byrder. 
Praktikophold betragtes som en af de mest effektive måder 
til at sikre sig kvalificerede arbejdstagere.

Hvordan kan virksomhederne deltage?
Virksomhederne kan slå deres tilbud op på platformene 
Drop’pin@EURES eller ErasmusIntern eller offentliggøre 
dem via direkte kontakt til universiteternes erhvervsvejledere. 
Regionale uddannelsessammenslutninger og 
forskningscentre kan indgå i sådanne praktikophold.

Virksomheder, der slår deres tilbud op på Drop’pin@EURES 
eller ErasmusIntern, skal vælge kategorien “Digital 
Opportunity” på begge platforme. For at slå deres tilbud  
op på platformene skal virksomhederne registreres som 
arbejdsgivere på begge websteder. 

Digital 
Opportunity

TRA INEESH IPS

Information til virksomheder og universiteter 
Spørgsmål & svar

Digital Skills 
and
Jobs Coalition

https://ec.europa.eu/eures/public/da/opportunities
https://erasmusintern.org
https://ec.europa.eu/eures/public/da/opportunities
https://erasmusintern.org


?
!Virksomhederne behøver ikke at underskrive en aftale med 

universiteterne. De tilbyder sig blot som værtsinstitutioner 
og underskriver læringsaftalen med praktikanten. 

Findes der en liste over deltagende universiteter?
Listen over de universiteter i de enkelte lande, der deltager  
i Erasmus+, findes her. Normalt offentliggøres Erasmus+-
kontorets kontakter på universitetets websted.

For flere oplysninger om, hvordan universiteterne kan 
deltage, klik her. 

Hvem kan være en værtsorganisation?
Virksomheder eller andre relevante arbejdspladser kan 
være værter for praktikanter. Handelskamre og 
virksomhedssammenslutninger kan tilbyde praktikophold  
og også matche udbud og efterspørgsel og bliver derfor 
universiteternes partnere.

Hvem betaler praktikantens forsikring? 
Betalingen af praktikantens forsikring aftales mellem 
virksomheden og universitetet i den læringsaftale, der 
underskrives før praktikopholdets start. De studerende skal 
ikke betale forsikringen ud af deres tilskud under Erasmus+. 

Har værtsinstitutionerne/-virksomhederne 
nogen pligt til at opretholde ansættelsen efter 
praktikopholdet? 
Værtsvirksomheden har ikke pligt til at ansætte 
praktikanten efter praktikopholdet og heller ikke til at 
beholde denne længere end aftalt. I henhold til Erasmus+-
reglerne kan praktikophold vare 2-12 måneder, idet 
praktikopholdets faktiske varighed afhænger af 
universitetet og virksomheden. Varigheden aftales på 
tidspunktet for underskrivelse af læringsaftalen. 

Hvad med intellektuel ejendomsret?
Erasmus+ er baseret på den læringsaftale, som 
virksomheden og praktikanten underskriver. Ud over  
denne aftale kan virksomhederne indgå andre aftaler, 
herunder fortrolighedsklausuler.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities 

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/ 
erasmus-plus/opportunities_da
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