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Digital Opportunity Traineeships – som  
är ett av EU finansierat utbildningsinitiativ 

– syftar till att hjälpa företag att besätta 
positioner med digitalt kompetenta 

kandidater. 

 Initiativet kommer att öka 
medvetenheten om hur viktigt det är med 

utbildning inom digitala färdigheter på 
jobbet och locka fler studenter till karriärer 

inom IKT-relaterade yrken. Digitala 
färdigheter behövs inte bara i IKT-sektorn 

utan i alla sektorer i allt högre grad. 

För studenter och nyutexaminerade 
är tillfälliga arbeten en unik chans att 

utveckla digitala färdigheter och förbättra 
sina möjligheter att få jobb. Initiativet 

Digital Opportunity Traineeships är avsett 
att ge hållbara fördelar till både företag  

och arbetssökande.

Varför ska företagen vara intresserade?
Många företag kämpar med att hitta kandidater med digitala 
färdigheter som motsvarar kraven på moderna arbetsplatser. 
Det innebär att hundratusentals lediga jobb inte blir besatta, 
trots att det råder hög arbetslöshet i vissa delar i Europa. 
Vidare har många företag – från små och medelstora till 
storföretag – helt enkelt inte kapacitet att utbilda 
studenterna på jobbet eller saknar resurserna eller tiden för 
att anordna egna praktikprogram. 

Digital Opportunity Traineeships är utformat för att komma 
till rätta med dessa problem. Företag som redan tar sig an 
praktikanter inom Erasmus+ kommer att märka att initiativet 
inte innebär några ytterligare arbetsinsatser. Praktikplatser 
anses vara ett av de mest effektiva sätten att välkomna 
skickliga arbetstagare.

Hur kan företagen involvera sig?
Företag kan publicera sina erbjudanden på plattformarna 
Drop’pin@EURES eller ErasmusIntern samt annonsera 
ut dem via direktkontakter hos universitetens 
yrkesvägledare. Regionala utbildningssamfund och 
forskningscenter är kvalificerade för sådana praktikplatser.

Företag som publicerar sina erbjudanden på Drop’pin@
EURES eller ErasmusIntern ska välja kategorin ”Digital 
Opportunity” på bägge plattformarna. Om de vill publicera 
sina erbjudanden på plattformarna måste företagen 
registrera sig som arbetsgivare på bägge webbplatserna. 

Digital 
Opportunity

TRA INEESH IPS

 Information till företag och universitet 
frågor och svar

Digital Skills 
and
Jobs Coalition

https://ec.europa.eu/eures/public/sv/opportunities
https://erasmusintern.org
https://ec.europa.eu/eures/public/sv/opportunities
https://ec.europa.eu/eures/public/sv/opportunities
https://erasmusintern.org


?
!Företagen behöver inte underteckna ett avtal med 

universiteten: de behöver bara lämna in erbjudanden  
som värdinstitutioner och underteckna ett utbildningsavtal 
med praktikanten. 

Finns det en lista med de universitet som deltar?
Listan med universitet som deltar i Erasmus+ i olika länder 
är offentlig och finns här. Erasmus+-kontorets 
kontaktpersoner brukar finnas publicerade på universitetets 
webbplats.

Klicka här om du vill veta mer om hur universitet kan delta. 

Vilka arbetsplatser kan ta emot praktikanter?
Företag och andra relevanta arbetsplatser kan ta emot 
praktikanter. Handelskammare och företagarföreningar  
kan erbjuda praktikplatser och även matcha utbud och 
efterfrågan och därför bli partner till universitet.

Vem betalar för praktikantens försäkring? 
Betalningen av praktikantens försäkring avtalas mellan 
företaget och universitetet i utbildningsavtalet som 
undertecknas innan praktikperioden inleds. Studenter  
ska inte använda Erasmus+-bidraget för att betala 
försäkringen. 

Har värdföretag något ansvar för att erbjuda 
fortsatt anställning efter praktikperioden? 
Värdföretaget är inte förpliktat att anställa en praktikant 
efter praktikperioden och inte heller att behålla honom/
henne längre än vad som överenskommits. Enligt Erasmus+ 
regler kan en praktikperiod vara mellan två och tolv 
månader. Hur lång tid praktikplatsen erbjuds beror  
på universitetet och företaget. Längden avtalas när 
utbildningsavtalet undertecknas. 

Hur är det med immateriella rättigheter?
Erasmus+ bygger på det utbildningsavtal som företaget och 
praktikanten undertecknar. Utöver detta avtal kan företaget 
lägga till andra avtal, däribland sekretessklausuler. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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