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Informācija uzņēmumiem un universitātēm

jautājumi un atbildes
ES finansētās stažēšanās iniciatīvas
“Digital Opportunity Traineeships” mērķis
ir palīdzēt uzņēmumiem aizpildīt vakances
ar digitāli prasmīgiem kandidātiem.
Iniciatīva uzlabos informētību par
apmācības darbavietā nozīmi digitālo
prasmju jomā un palīdzēs panākt plašāku
studentu interesi par karjeras veidošanu
ar IKT saistītās profesijās. Digitālās
prasmes ir vajadzīgas ne tikai IKT nozarē,
— to nozīme pieaug visās nozarēs.
Īslaicīga darba prakse studentiem un
jauniešiem, kas ir nesen pabeiguši
studijas, sniedz unikālu iespēju pilnveidot
digitālās prasmes uz uzlabot viņu
nodarbinātības izredzes. Stažēšanās
iniciatīva “Digital Opportunity
Traineeships” ir izstrādāta, lai sniegtu
ilgtspējīgus ieguvumus gan uzņēmumiem,
gan darba meklētājiem.

Kāpēc uzņēmumus varētu interesēt šī iniciatīva?
Daudziem uzņēmumiem ir grūti atrast pretendentus ar
digitālajām prasmēm, kas atbilst mūsdienu darbavietas
prasībām. Tas nozīmē, ka, neraugoties uz ievērojamu
bezdarbu dažos Eiropas reģionos, trūkst darbinieku simtiem
tūkstošu darbavietu aizpildīšanai. Turklāt daudziem
uzņēmumiem (no MVU līdz lielām korporācijām) vienkārši
nav iespēju apmācīt studentus darbavietā vai arī trūkst
resursu vai laika, lai patstāvīgi organizētu stažēšanās
programmas.
Stažēšanās iniciatīva “Digital Opportunity Traineeships”
ir izstrādāta nolūkā risināt šīs problēmas. Uzņēmumi,
kuri jau uzņem stažierus programmas “Erasmus+” ietvaros,
secinās, ka iniciatīva neietver nekādu papildu slogu. Tiek
uzskatīts, ka stažēšanās ir viens no efektīvākajiem veidiem,
kā iegūt kvalificētus darbiniekus.

Kā uzņēmumi var iesaistīties?
Uzņēmumi var publicēt savus piedāvājumus platformā
Drop’pin@EURES vai ErasmusIntern vai popularizēt tos,
tiešā veidā sazinoties ar universitāšu karjeras dienestiem.
Šādas stažēšanās iespējas var piedāvāt reģionālās
izglītības asociācijas un pētniecības centri.
Uzņēmumiem, kuri publicē savus piedāvājumus platformā
Drop’pin@EURES vai ErasmusIntern, abās platformās ir
jāizvēlas kategorija “Digital Opportunity”. Lai uzņēmumi
varētu publicēt savus piedāvājumus platformās, tiem abās
tīmekļa vietnēs ir jāreģistrējas kā darba devējiem.
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Uzņēmumiem nav jāslēdz līgumi ar universitātēm.
Tie sniedz piedāvājumus kā uzņēmējas iestādes
un paraksta mācību līgumu ar stažieri.

Vai ir pieejams iesaistīto universitāšu saraksts?
Saraksts ar universitātēm, kas piedalās programmā
“Erasmus+”, atbilstoši valstij ir pieejams šeit. Parasti
“Erasmus+” biroja kontaktinformācija ir publicēta
universitātes tīmekļa vietnē.
Lai uzzinātu vairāk par to, kā universitātes var piedalīties,
noklikšķiniet šeit.

Kas var būt uzņēmēja organizācija?
Stažierus var uzņemt uzņēmumi vai cita atbilstoša
darbavieta. Stažēšanās iespējas var piedāvāt arī
tirdzniecības kameras un uzņēmējdarbības asociācijas,
un tās arī var pielāgot darbaspēka piedāvājumu
pieprasījumam, izveidojot partnerattiecības ar
universitātēm.

Kas sedz stažiera apdrošināšanas izdevumus?
Uzņēmums un universitāte vienosies par stažiera
apdrošināšanas izdevumu apmaksu mācību līgumā, kas tiks
parakstīts pirms stažēšanās sākšanas. Studenti nemaksā
par apdrošināšanu no “Erasmus+” finansējuma.

Vai uzņēmējām iestādēm/uzņēmumiem
ir pienākums turpināt nodarbināt attiecīgo
personu pēc stažēšanās perioda beigām?
Uzņēmumam, kas uzņem stažieri, nav nekāda pienākuma
nolīgt šo stažieri darbā pēc stažēšanās perioda beigām
vai nodarbināt viņu ilgāk nekā paredz vienošanās. Saskaņā
ar “Erasmus+” noteikumiem stažēšanās var ilgt no 2 līdz
12 mēnešiem. Katra stažēšanās perioda faktiskais ilgums
ir atkarīgs no universitātes un uzņēmuma. Par stažēšanās
periodu vienojas, parakstot mācību līgumu.

Kā tiek regulētas intelektuālā īpašuma tiesības?
“Erasmus+” pamatā ir uzņēmuma un stažiera parakstītais
mācību līgums. Uzņēmumi šo līgumu var papildināt ar
citiem nolīgumiem, tostarp konfidencialitātes klauzulām.
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▶▶http://bit.ly/DigitalOpportunities
▶▶https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
▶▶https://erasmusintern.org/
▶▶https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities_lv
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