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AB tarafından finanse edilen bir girişim olan 
Digital Opportunity Traineeships programı, 

şirketlerin boş pozisyonlarını dijital anlamda 
becerili adaylarla doldurmasına yardımcı 

olmayı amaçlamaktadır. 

Girişimin, dijital beceriler için uygulamalı 
eğitimin önemi konusunda bilinçliliği 

artırması ve daha fazla öğrencinin BİT 
mesleklerinde kariyer sahibi olmasına 

yardımcı olması beklenmektedir. Dijital 
becerilere artık sadece BİT sektöründe değil, 

giderek artan bir şekilde tüm sektörlerde 
ihtiyaç oluşmaya başlamıştır. 

Öğrenciler ve yeni mezunlara sunulan 
geçici işler dijital becerileri geliştirmek 

ve iş potansiyellerini çeşitlendirmek için 
benzersiz bir fırsattır. Digital Opportunity 
Traineeships girişimi hem iş verenler hem 
de iş arayanlar için sürdürülebilir faydalar 

sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Şirketler için faydalar nelerdir?
Pek çok şirket modern iş ortamının gereklerini karşılayan 
dijital becerilere sahip adaylar bulmakta zorlanmaktadır. Bu, 
Avrupa’nın bazı yerlerindeki yüksek işsizlik oranlarına rağmen 
yüz binlerce pozisyonun doldurulamadığı anlamına 
gelmektedir. Bunun yanında, KOBİ’lerden büyük kurumsal 
şirketlere kadar pek çok şirketin öğrencilere uygulamalı 
eğitim verme şansı bulunmamakta veya bu tür stajyerlik 
programlarını kendi bünyelerinde organize edecek kaynaklara 
veya vakte sahip olmamaktadır. 

Digital Opportunities Traineeship programı bu sorunların 
üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Erasmus+ programına 
aktif olarak katılan şirketler, girişimin kendi açılarından ek 
yükler getirmediğini kolaylıkla fark edeceklerdir. Stajyerlik 
programları, gerekli becerilere sahip çalışanları şirket 
bünyesine kazandırmanın en etkin yollarından biri olarak 
değerlendirilmektedir.

Şirketler sürece nasıl dahil olabilir?
Şirketler tekliflerini Drop’pin@EURES veya 
ErasmusIntern platformlarında yayınlayabilir veya 
üniversitelerdeki kariyer merkezleri ile doğrudan iletişime 
geçebilir. Bölgesel eğitim kurumları ve araştırma merkezleri 
bu türdeki stajyerlikler için uygundur.

Drop’pin@EURES veya ErasmusIntern üzerinden ilan 
veren şirketler her iki platformda da  “Digital Opportunity” 
kategorisini seçmelidir. Şirketlerin platformlar üzerinden  
ilan vermek için her iki web sitesine de işveren olarak 
kaydolması gerekmektedir. 
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!Şirketlerin üniversitelerle sözleşme imzalaması gerekmez, 

şirketler teklifleri ev sahibi kurum olarak sunar ve stajyerle 
öğrenim sözleşmesi imzalamaları yeterlidir. 

Katılımcı üniversitelerin listesi mevcut mu?
Erasmus+ programına katılan üniversite bilgileri kamuya 
açıktır, bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Erasmus+ 
ofislerinin iletişim bilgilerine genellikle üniversitenin web 
sitesinden erişilebilir.

Üniversitelerin programa nasıl katılabileceği konusunda 
daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın. 

Hangi kurumlar programa katılabilir?
Şirketler veya ilgili diğer iş yerleri stajyer alabilir. Ticaret 
odaları ve iş dernekleri stajyerlik teklifinde bulunabilir ve 
arz-talebi karşılayabilir ve böylece üniversitelerle ortaklık 
kurabilir.

Stajyer sigortasını kim öder? 
Stajyerin sigorta ödemesi, stajyerlik başlamadan önce 
imzalanan Öğrenim Sözleşmesinde şirket ve üniversite 
arasında kararlaştırılacaktır. Erasmus+ ödeneği sigortasını 
öğrenciler ödemez. 

Ev sahibi kurumların/şirketlerin stajyerlik sonrası 
iş akdini sürdürme sorumluluğu var mıdır? 
Ev sahibi şirketin stajyerlikten sonra stajyeri işe almak veya 
stajyeri anlaşılan sürenin üzerinde bünyesinde tutmak gibi 
bir yükümlülüğü yoktur. Erasmus+ kuralları gereğince 
stajyerlikler 2 ila 12 ay sürebilir, stajyerliğin gerçek süresi 
üniversite ve şirkete bağlıdır. Süreye imzalanan Öğrenim 
Sözleşmesinde karar verilir. 

Fikri mülkiyet hakları konusundaki bilgiler 
nelerdir?
Erasmus+ programı şirket ile stajyer arasında imzalanan 
Öğrenim Sözleşmesini temel alır. Bu anlaşmaya ek olarak 
şirketler gizlilik maddeleri de içeren başka sözleşmeler 
yapabilir. 

 ▶ 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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