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The Digital Opportunity Traineeships – 
иницијатива за обука финансирана 

од ЕУ – е насочена кон помагање на 
компаниите да ги пополнат празните 

работни места со дигитално компетентни 
кандидати. 

Иницијативата ќе ја зголеми свесноста 
за важноста на обуката за дигитални 

вештини на работното место и ќе помогне 
да се привлечат повеќе студенти во 

кариери на професии поврзани со 
информациска и компјутерска технологија 
(ИКТ). Дигиталните вештини не се бараат 
само во ИКТ-секторот, туку сѐ повеќе во 

сите сектори. 
За студентите и неодамна 

дипломираните, привремената работа 
е уникатна можност да се развијат 

дигиталните вештини и да се подобрат 
нивните можности за наоѓање работа. 

Иницијативата Digital Opportunity 
Traineeships е дизајнирана да донесе 

значителна придобивка како на бизнис 
секторот, така и на лицата што бараат 

работа.

Зошто компаниите треба да бидат 
заинтересирани?
Многу компании се мачат да најдат кандидати со дигитални 
вештини што одговараат на барањата на модерното 
работно место. Ова значи дека стотици илјадници работни 
места остануваат непополнети и покрај големата стапка на 
невработеност во некои делови на Европа. Освен тоа, многу 
компании, од мали и средни претпријатија до големи 
корпорации, едноставно немаат капацитет да обучуваат 
студенти на работното место или немаат ресурси или време 
самите да организираат програми за стажирање. 

Иницијативата Digital Opportunities Traineeship е дизајнирана 
да ги реши овие проблеми. Бизнисите што веќе имаат 
практиканти во Erasmus+ ќе дознаат дека иницијативата  
не значи дополнителни трошоци. Практикантските обуки се 
сметаат за еден од најефикасните начини да се инволвираат 
стручни вработувачи.

Како може да се приклучат компаниите?
Компаниите може да ги објавуваат нивните понуди  
на платформите Drop’pin@EURES или ErasmusIntern  
или да ги рекламираат преку директен контакт со 
универзитетските центри за кариера. Регионалните 
образовни асоцијации и истражувачките центри  
се подобни за такви практикантски обуки.

Компаниите што ги објавуваат нивните понуди на 
Drop’pin@EURES или ErasmusIntern треба да ја изберат 
категоријата  „Digital Opportunity“ на двете платформи.  
За да ги објават нивните понуди на платформите, 
компаниите треба да регистрираат вработувачи  
на двете веб-страници.

 

Digital 
Opportunity

TRA INEESH IPS

Информации за компании и универзитети 
прашања и одговори

Digital Skills 
and
Jobs Coalition

https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities
https://erasmusintern.org
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!Компаниите не треба да потпишат договор со 

универзитетите. Тие само даваат понуди како 
домаќински институции и го потпишуваат договорот  
за обука со практикантот. 

Дали постои список со универзитети што земаат 
учество?
Списокот со универзитети што земаат учество во 
Erasmus+ по земја е јавен и достапен тука. Обично, 
контактите на канцеларијата на Erasmus+ се објавени  
на веб-страницата на универзитетот.

За да дознаете повеќе за начинот на кој универзитетите 
може да учествуваат, кликнете тука. 

Која организација може да биде приемна 
организација?
Претпријатијата или кое било друго релевантно работно 
место може да прима практиканти. Стопанската комора 
и бизнис асоцијациите може да понудат практикантски 
обуки и да ги совпаѓаат понудата и побарувачката  
и на тој начин да станат партнери на универзитетите.

Кој го плаќа осигурувањето за практикантите? 
Плаќањето на осигурувањето на практикантите ќе биде 
договорено помеѓу компанијата и универзитетот во 
Договор за обука што ќе се потпише пред да започне 
практикантската обука. Студентите не го плаќаат 
осигурувањето од грантот од Erasmus+. 

Дали домаќинските институции/компании 
имаат некаква одговорност да го продолжат 
вработувањето по обуката? 
Домаќинската компанија нема обврска да го вработи 
практикантот по обуката, ниту да го задржи подолго  
од потребното. Според правилата на Erasmus+, 
практикантските обуки траат од 2 до 12 месеци. 
Вистинското траење за секоја обука зависи од 
универзитетот и компанијата. Траењето се договара во 
моментот на потпишување на Договорот за обука. 

Што е со правата на интелектуална сопственост?
Erasmus+ се базира на Договорот за обука потпишан  
од компанијата и практикантот. Покрај овој договор, 
компаниите може да додадат други договори, 
вклучувајќи клаузули за доверливост. 

 ▶ 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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