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Átaksverkefnið Digital Opportunity 
Traineeships – starfsþjálfunarverkefni sem 
fjármagnað er af ESB – hefur að markmiði 
að aðstoða fyrirtæki við að manna lausar 

stöður með umsækjendum sem búa yfir 
stafrænni færni. 

Átakinu er ætlað að auka meðvitund um 
mikilvægi vettvangs þjálfunar á sviði 

stafrænnar færni og stuðla að því að fleiri 
nemendur komi til starfa í upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeiranum. Það er þó ekki 
aðeins upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn 

sem þarfnast stafrænnar færni. Kröfur  
um slíka færni eru í vaxandi mæli gerðar  

í öllum atvinnugeirum. 
Fyrir háskólanema og þá sem hafa 

nýlokið námi er tímabundin starfsþjálfun 
einstakt tækifæri til að þróa stafræna 

færni og bæta framtíðarhorfur 
þegar kemur að atvinnumöguleikum. 

Markmiðið með átaksverkefninu Digital 
Opportunity Traineeships er að færa bæði 

vinnuveitendum og fólki í atvinnuleit 
gagnkvæman ávinning.

Hvers vegna ættu fyrirtæki að sýna verkefninu 
áhuga?
Mörg fyrirtæki hafa átt í erfiðleikum með að finna 
starfsmenn sem hafa þá stafrænu færni sem vinnuumhverfi 
dagsins í dag krefst. Það þýðir að þrátt fyrir mikið 
atvinnuleysi víða í Evrópu eru þúsundir starfa í boði sem 
erfitt hefur reynst að ráða í. Mörg fyrirtæki – hvort sem er lítil 
og meðalstór fyrirtæki eða stórar fyrirtækjasamstæður – 
hafa hreinlega ekki aðstöðu til að þjálfa starfsmenn sína á 
vettvangi, né heldur aðstæður eða tíma til að skipuleggja 
starfsþjálfunaráætlanir á eigin vegum. 

Verkefnið Digital Opportunities Traineeship er þróað  
til að mæta þessum vanda. Fyrirtæki sem þegar eru  
með starfsnema í gegnum Erasmus+ munu sjá að 
átaksverkefnið mun ekki fela í sér neinar viðbótarskyldur. 
Starfsþjálfun er almennt talin ein skilvirkasta leiðin til  
að ráða og þjálfa fært starfsfólk.

Hvernig taka fyrirtæki þátt í verkefninu?
Fyrirtæki geta birt auglýsingar um lausar stöður á 
vefsvæðunum Drop’pin@EURES eða ErasmusIntern  
eða auglýst þær í gegnum beina tengiliði sína hjá 
starfsmiðlunum háskóla. Svæðisbundnar menntastofnanir 
og rannsóknarmiðstöðvar geta sótt um slíka starfsþjálfun.

Fyrirtæki sem auglýsa lausar stöður á Drop’pin@EURES 
eða ErasmusIntern eiga að velja flokkinn „Digital 
Opportunity“ á báðum þessum vefsvæðum. Til að auglýsa 
stöður á þessum vefsvæðum þurfa fyrirtæki að vera skráð 
sem vinnuveitandi/-veitendur á báðum vefsvæðunum.
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!Fyrirtæki þurfa ekki að undirrita samning við  

hlutaðeigandi háskóla, heldur auglýsa aðeins stöður  
sem þátttökustofnanir og undirrita námssamning  
við starfsnemann þegar þar að kemur.  

Er tiltækur listi yfir háskóla sem taka þátt  
í verkefninu?
Listi yfir háskóla sem taka þátt í Erasmus+, eftir löndum,  
er aðgengilegur og má nálgast hér. Upplýsingar um 
tengiliði á skrifstofu Erasmus+ eru yfirleitt birtar á 
vefsvæði hvers háskóla.

Til að fá frekari upplýsingar um þátttöku háskóla í átakinu 
er hægt að smella hér.

Hvaða fyrirtæki geta gerst gestgjafar?
Öll fyrirtæki eða aðrir viðeigandi vinnustaðir sem geta tekið 
við starfsnemum. Verslunarráð og viðskiptasamtök geta 
boðið upp á starfsnám og einnig mætt eftirspurn eftir slíku 
námi, og þannig orðið samstarfsaðilar ýmissa háskóla.

Hver stendur straum af tryggingakostnaði 
starfsnema? 
Greiðsla á tryggingakostnaði starfsnema er samningsatriði 
milli fyrirtækisins og háskólans og er nánar tilgreind  
í námssamningnum sem undirritaður er áður en 
starfsþjálfunin hefst. Tryggingar skulu ekki greiðast  
af styrk námsmanna á Erasmus+ styrk. 

Skuldbinda þátttökufyrirtæki- og stofnanir sig 
með einhverjum hætti til að framlengja ráðningu 
að starfsþjálfun lokinni? 
Þátttökufyrirtæki skuldbinda sig ekki til að fastráða 
starfsnemann að starfsþjálfuninni lokinni, né heldur til  
að hafa hann/hana lengur í starfi en um var samið. 
Starfsþjálfun getur staðið yfir í 2 til 12 mánuði, samkvæmt 
reglum Erasmus+, en lengd hverrar starfsþjálfunar fyrir  
sig er háð viðkomandi háskóla og viðkomandi fyrirtæki. 
Samið er um lengd starfsþjálfunarinnar við undirritun 
námssamningsins. 

Hvað með hugverkaréttindi?
Erasmus+ byggir á námssamningnum sem bæði fyrirtækið 
og starfsneminn undirrita. Auk þessa samnings geta 
fyrirtæki gert viðbótarsamninga, þar með talið samninga 
sem innihalda ákvæði um trúnað. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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