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„Digital Opportunity Traineeships“ on 
ELi rahastatud koolitusalgatus, mille 
eesmärk on aidata ettevõtetel täita 
vabu töökohti digitaalselt pädevate 

kandidaatidega. 

Algatus suurendab teadlikkust töö 
käigus õpetatavate digioskuste 

olulisusest ja aitab meelitada rohkem 
üliõpilasi alustama karjääri IKT-ga 

seotud valdkondades. Digioskused ei ole 
nõutavad mitte ainult IKT-sektoris, vaid 

järjest enam kõikides sektorites.

 Üliõpilaste ja hiljuti kõrgkooli lõpetanute 
jaoks on ajutine tööpraktika ainulaadne 

võimalus arendada digioskusi ning 
parandada oma karjääriväljavaateid. 

Algatuse „Digital Opportunity 
Traineeships“ eesmärk on tuua püsivat 

kasu nii ettevõtetele kui ka tööotsijatele. 

Miks peaksid ettevõtted sellest huvitatud olema?
Paljudel ettevõtetel on raskusi selliste kandidaatide 
leidmisega, kellel oleks tänapäevase töökoha nõudmistele 
vastavad digioskused. See tähendab, et sajad tuhanded 
töökohad jäävad täitmata, hoolimata kõrgest töötuse 
määrast mõnes Euroopa piirkonnas. Lisaks ei ole paljudel 
ettevõtetel – alates VKEdest kuni suurettevõteteni – lihtsalt 
võimekust üliõpilasi töö käigus koolitada ega vahendeid  
või aega, et ise praktikaprogramme korraldada. 

Algatus „Digital Opportunity Traineeships“ on loodud just 
selliseid probleeme lahendama. Ettevõtetele, kes juba 
võtavad vastu Erasmus+ praktikante, ei tähenda see algatus 
mingeid lisakohustusi. Praktikat peetakse üheks kõige 
tõhusamaks viisiks, kuidas lisada meeskonda kvalifitseeritud 
töötajaid.

Kuidas saavad ettevõtted osaleda?
Ettevõtted saavad oma pakkumisi avaldada platvormidel 
Drop’pin@EURES ja ErasmusIntern või reklaamida neid 
otse ülikoolide karjäärinõustajate kaudu. Piirkondlikud 
haridusorganisatsioonid ja teaduskeskused sobivad 
selliseks praktikaks.

Ettevõtted, kes soovivad avaldada pakkumisi platvormidel 
Drop’pin@EURES või ErasmusIntern, peaksid valima 
kategooria „Digital Opportunity“. Pakkumiste lisamiseks 
peavad ettevõtted end mõlemal veebisaidil registreerima 
tööandjatena. 
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!Ettevõtted ei pea ülikoolidega lepingut sõlmima; nad teevad 

lihtsalt vastuvõtva asutusena pakkumise ja sõlmivad 
praktikandiga õppelepingu.  

Kas on olemas nimekiri osalevatest ülikoolidest?
Erasmus+ programmis osalevate ülikoolide nimekiri riikide 
kaupa on kättesaadav siin. Tavaliselt on Erasmus+ 
koordinaatorite kontaktandmed avaldatud ülikooli 
veebisaidil.

Kui soovite saada lisateavet selle kohta, kuidas ülikoolid 
osaleda saavad, siis klõpsake siin. 

Kes saavad praktikante vastu võtta?
Praktikante saavad vastu võtta ettevõtted ja teised 
asjakohased organisatsioonid. Praktikakohti võivad pakkuda 
ka kaubanduskojad ning ettevõtjate ühendused, kes 
tasakaalustavad praktikakohtade pakkumist ja nõudlust 
ning saavad seeläbi ülikoolide partneriteks.

Kes tasub praktikandi kindlustuse eest?  
Selles, kes tasub praktikandi kindlustuse eest, lepitakse 
kokku ettevõtte ja ülikooli vahelises õppelepingus, mis 
sõlmitakse enne praktika algust. Üliõpilased ei tasu 
kindlustuse eest oma Erasmus+ toetusest.  

Kas vastuvõtval asutusel/ettevõttel on kohustus 
võtta praktikant pärast praktika lõppemist tööle?  
Vastuvõtval ettevõttel ei ole kohustust praktikanti pärast 
praktika lõppemist palgata ega hoida teda praktikakohal 
kauem, kui algselt kokku lepiti. Erasmus+ reeglite järgi 
kestab praktika 2 kuni 12 kuud, kuid iga praktika tegelik 
pikkus oleneb ülikoolist ja ettevõttest. Täpses pikkuses 
lepitakse kokku õppelepingu sõlmimisel.  

Kuidas kaitstakse intellektuaalomandi õigusi?
Erasmus+ põhineb ettevõtte ja praktikandi vahel sõlmitud 
õppelepingul. Sellele lepingule võivad ettevõtted lisada teisi 
lepinguid, sh konfidentsiaalsusklausleid. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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