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Digital Opportunity Traineeships –  
et EU-finansieret uddannelsesinitiativ – 

hjælper virksomhederne med at besætte 
ledige stillinger med digitalt kompetente 

ansøgere. 

Initiativet vil øge bevidstheden om 
betydningen af praktikophold med fokus 
på digitale kompetencer, ligesom det vil 
bidrage til at tiltrække flere studerende 

til karrierer inden for IKT-relaterede 
fag. Digitale kompetencer er ikke blot 

nødvendige inden for IKT-sektoren,  
men i stigende grad også inden for alle 

andre sektorer. 

For studerende og nyuddannede frembyder 
midlertidige praktikophold en enestående 

chance for at udvikle deres digitale 
kompetencer og forbedre deres jobudsigter. 

Digital Opportunity Traineeships-
initiativet er skræddersyet til at give såvel 

virksomheder som jobsøgende bæredygtige 
fordele.

Hvorfor bør studerende og nyuddannede være 
interesserede?
Flere og flere job kræver i dag udvidede digitale 
kompetencer, men kun 36 % af arbejdsstyrken er i 
besiddelse af sådanne kompetencer. Et af formålene med 
Digital Opportunity Traineeships-initiativet er at tilskynde 
studerende og nyuddannede fra alle faggrupper til at 
gennemføre et praktikophold, der styrker deres digitale 
kompetencer. Dette gør dem mere attraktive for fremtidige 
arbejdsgivere og giver dem mulighed for at opnå værdifuld 
erhvervserfaring i udlandet. Både kvinder og mænd kan 
deltage i praktikophold. Kvinder opfordres navnlig til at 
ansøge, da de i øjeblikket er underrepræsenterede inden  
for STEM-uddannelser.

Få mere at vide om Erasmus+-praktikophold.

Hvordan kan studerende ansøge?
Studerende ansøger via deres universiteter i henhold til den 
tidsplan og de procedurer, som deres universitet har fastsat 
for Erasmus+-praktikophold. Studerende skal kontakte 
Erasmus+-kontoret på deres universitet.

Find flere oplysninger om ansøgning på webstedet. 

Hvordan udvælges praktikanter? 
Når de studerende via deres universiteter har ansøgt  
om et tilskud under Erasmus+, udvælger universiteterne 
praktikanter på grundlag af kriterier såsom 
eksamensresultater, plan for praktikopholdet osv. 
Virksomhederne vælger derefter de ansøgere, der passer 
bedst til deres profil, via platforme som Drop’pin@EURES 
eller ErasmusIntern eller via bilaterale direkte kontakter. 
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_da
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_da
https://ec.europa.eu/eures/public/da/opportunities
https://erasmusintern.org
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!Initiativet gennemføres fra juni 2018 til 2020. 

Virksomhederne har slået deres ledige pladser op siden 
december 2017, så der er allerede muligheder! 

Kan de studerende forblive i deres bopælsland? 
Praktikanterne modtager i gennemsnit 500 EUR/måned, 
men det nøjagtige beløb afhænger af landet. Praktikanterne 
modtager ydelsen via universitetet. Som en generel regel  
er virksomhederne ikke involveret i transaktionen. 
Virksomhederne kan udbetale et supplement til ydelsen.

Kan de studerende forblive i deres bopælsland? 
Et af målene med programmet er at sætte skub i 
mobiliteten på tværs af grænserne og i de multikulturelle 
udvekslinger, så praktikanterne skal rejse til et andet land. 
33 programlande deltager i Erasmus+. Alle de associerede 
lande, der er tilknyttet Horisont, kan være Erasmus+-
partnerlande. 

Hvad med studerende inden for 
erhvervsuddannelserne?
Digital Opportunity Traineeships henvender sig kun til 
studerende og nyuddannede inden for videregående 
uddannelser. Der findes imidlertid andre muligheder  
for Erasmus+-praktikophold for studerende inden  
for erhvervsuddannelserne. 

Find yderligere oplysninger om praktikophold på  
Erasmus+ webstedet.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

 @DigitalSkillsEU  @DigitalSkillsEU

#DigitalTraineeEU 

#DigitalSkills

FÅ MERE  
AT VIDE

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_da
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_da
http://bit.ly/DigitalOpportunities
https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities
https://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_da
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_da
https://www.facebook.com/DigitalSkillsEU/
https://twitter.com/digitalskillseu

