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Digital Opportunity Traineeships – 
inicijativa za osposobljavanje koju financira 

EU – ima cilj pomoći tvrtkama da popune 
prazna radna mjesta kandidatima koji 
su kompetentni na području digitalnih 

tehnologija. 

Inicijativa će podići svijest o važnosti 
strukovnog osposobljavanja za digitalne 

vještine i pomoći pri privlačenju studenata 
na radna mjesta povezana s informatičkom 

i komunikacijskom tehnologijom. Digitalne 
vještine nisu potrebne samo u sektoru 

IKT-a, nego u svim sektorima. 

Studentima i nedavnim diplomantima 
privremena radna mjesta jedinstvena 
su prilika za razvoj digitalnih vještina 

i poboljšanje izgleda za zaposlenje. 
Inicijativa Digital Opportunity Traineeships 

osmišljena je za ostvarivanje održivih 
prednosti za tvrtke i osobe koje  

traže posao.

Zašto bi tvrtke trebale biti zainteresirane?
Mnoge tvrtke imaju problema s pronalaženjem kandidata  
s digitalnim vještinama koje odgovaraju zahtjevima 
modernog radnog mjesta. To znači da, unatoč visokoj stopi 
nezaposlenosti u nekim dijelovima Europe, stotine tisuća 
radnih mjesta ostaje nepopunjeno. Štoviše, mnoge tvrtke – 
od malih i srednje velikih tvrtki do velikih korporacija – 
jednostavno nemaju kapaciteta za obuku studenata na  
poslu niti imaju resurse ili vrijeme za organiziranje vlastitih 
programa pripravništva. 

Inicijativa Digital Opportunities Traineeship osmišljena  
je kao odgovor na te probleme. Tvrtke koje su već prihvatile 
pripravnike u okviru programa Erasmus+ otkrit će da 
inicijativa ne podrazumijeva nikakva dodatna opterećenja. 
Pripravništvo se smatra jednim od učinkovitijih načina 
privlačenja kompetentnih poslodavaca.

Kako se tvrtke mogu uključiti?
Tvrtke mogu svoje ponude objaviti na platformama 
Drop’pin@EURES ili ErasmusIntern ili ih pak izravno 
objaviti putem službenika za karijeru na sveučilištu. 
Regionalne obrazovne udruge i istraživački centri 
kvalificirani su za takva pripravništva.

Tvrtke koje svoje ponude objavljuju na platformi 
Drop’pin@EURES ili ErasmusIntern trebaju odabrati 
kategoriju  „Digital Opportunity” na obje platforme.  
Da bi objavile ponude na platformama, tvrtke se moraju 
registrirati kao poslodavci na obje web-stranice. 
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https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities
https://erasmusintern.org
https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities
https://erasmusintern.org
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!Tvrtke ne moraju potpisivati ugovore sa sveučilištima,  

nego samo dati ponudu kao ustanove domaćini i potpisati 
ugovor o učenju s polaznikom. 

Is there a list of participating universities?
Popis sveučilišta koja sudjeluju u programu Erasmus+  
po državama javan je i dostupan ovdje. Podaci za kontakt 
ureda programa Erasmus+ obično se objavljuju na web-
stranicama sveučilišta.

Da biste saznali više o načinu na koji sveučilišta mogu 
sudjelovati, kliknite ovdje. 

Koja organizacija može biti domaćin?
Poduzeća i druga relevantna radna mjesta mogu biti 
domaćini pripravnicima. Gospodarske komore i poslovne 
udruge mogu nuditi pripravništva te rješenja koja će 
odgovoriti na ponudu i potražnju i time postati partneri 
sveučilišta.

Tko plaća osiguranje pripravnika? 
Plaćanje osiguranja pripravnika dogovorit će se između 
tvrtke i sveučilišta u sklopu Ugovora o učenju koji će se 
potpisati prije početka pripravništva. Studenti ne plaćaju 
osiguranje iz stipendije programa Erasmus+. 

Jesu li institucije/tvrtke domaćini odgovorne  
za nastavak zaposlenja nakon pripravništva? 
Tvrtka domaćin ne mora zaposliti pripravnika nakon 
pripravništva ni zadržati ga dulje od dogovorenog. 
Pripravništva mogu prema pravilima program Erasmus+ 
trajati od 2 do 12 mjeseci – stvarno trajanje pripravništva 
ovisi o sveučilištu i tvrtki. Trajanje se dogovara u trenutku 
potpisivanja Ugovora o učenju. 

Što je s pravima intelektualnog vlasništva?
Erasmus+ utemeljen je na Ugovoru o učenju koji potpisuju 
tvrtke i pripravnik. Uz taj ugovor, tvrtke mogu dodati druge 
ugovore, uključujući ugovore o povjerljivosti. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities_hr
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
https://www.facebook.com/DigitalSkillsEU/
https://twitter.com/digitalskillseu

