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Átaksverkefnið Digital Opportunity 
Traineeships – starfsþjálfunarverkefni sem 
fjármagnað er af ESB – hefur að markmiði 
að aðstoða fyrirtæki við að manna lausar 

stöður með umsækjendum sem búa yfir 
stafrænni færni. 

Átakinu er ætlað að auka meðvitund um 
mikilvægi vettvangs þjálfunar á sviði 

stafrænnar færni og stuðla að því að fleiri 
nemendur komi til starfa í upplýsinga- og 

fjarskiptatæknigeiranum. Það er þó ekki 
aðeins upplýsinga- og fjarskiptatæknigeirinn 

sem þarfnast stafrænnar færni. Kröfur  
um slíka færni eru í vaxandi mæli gerðar  

í öllum atvinnugeirum. 
Fyrir háskólanema og þá sem hafa 

nýlokið námi er tímabundin starfsþjálfun 
einstakt tækifæri til að þróa stafræna 

færni og bæta framtíðarhorfur 
þegar kemur að atvinnumöguleikum. 

Markmiðið með átaksverkefninu Digital 
Opportunity Traineeships er að færa bæði 

vinnuveitendum og fólki í atvinnuleit 
gagnkvæman ávinning.

Hvers vegna ættu námsmenn og þeir sem hafa 
nýlokið námi að hafa áhuga á verkefninu?
Sífellt fleiri störf krefjast þess að starfsfólk búi yfir góðri 
stafrænni færni staðan er hinsvegar sú að einungis 36%  
vinnandi fólks hefur slíka færni í dag. Eitt af markmiðunum  
með átaksverkefninu Digital Opportunity Traineeships er  
að hvetja námsmenn og þá sem hafa nýlokið námi úr öllum 
fræðigreinum til að sækjast eftir starfsþjálfun þar sem þeim  
gefst færi á að auka stafræna færni sína. Með því auka þeir 
ráðningarhæfi sitt og öðlast dýrmæta starfsreynslu hjá 
fyrirtækjum erlendis. Starfsþjálfun er í boði bæði fyrir konur og 
karla. Konur eru sérstaklega hvattar til að sækja um þar sem  
þær eru sem stendur í minnihluta starfa á sviði vísinda, tækni, 
verkfræði og stærðfræði.

Fáðu frekari upplýsingar um Erasmus+ starfsþjálfun.

Hvernig sækja námsmenn um þátttöku?
Námsmenn geta sótt um gegnum sinn háskóla, samkvæmt þeim 
tímaramma og verkferlum sem þeirra háskóli vinnur eftir vegna 
Erasmus+ starfsþjálfunarstyrkja. Námsmenn geta haft samband 
við upplýsingaskrifstofu Erasmus+ hjá sínum háskóla.

Frekari upplýsingar um umsóknarferlið er að finna  
á vefsvæðinu.

Hvernig fer val umsækjenda um starfsþjálfun fram? 
Þegar sótt hefur verið um Erasmus+ styrk í gegnum viðkomandi 
háskóla velur háskólinn starfsnema á grundvelli tiltekinna skilyrða 
um námsárangur, starfsþjálfunaráætlun og fleira. Fyrirtæki velja 
því næst þann umsækjanda sem uppfyllir best þeirra kröfur, t.d. 
gegnum Drop’pin@EURES eða ErasmusIntern eða með því  
að eiga tvíhliða samtal við beina tengiliði. 
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?
!Átaksverkefnið stendur frá júní 2018 til loka árs 2020. 

Fyrirtæki hafa verið að auglýsa lausar stöður frá því  
í desember 2017, þannig að þegar eru ýmis spennandi 
tækifæri í boði! 

Verður framfærslukostnaður greiddur? 
Starfsnemar fá greiðslu sem nemur að meðaltali  
650-700 evrum á mánuði, en nákvæm upphæð fer eftir 
viðkomandi landi. Starfsnemum er úthlutaður styrkur 
gegnum viðkomandi háskóla. Almennt hafa fyrirtæki 
enga aðkomu að greiðslum. Fyrirtæki geta þó bætt  
við úthlutaðan styrk.

Geta námsmennirnir dvalið áfram í sínu 
búsetulandi? 
Eitt af markmiðunum með áætluninni er að auka 
hreyfanleika þvert á landamæri og efla fjölmenningarleg 
samskipti og því verða starfsnemar að ferðast til annarra 
landa. Sem stendur eiga 33 þátttökulönd aðild að 
Erasmus+. Öll löndin sem eru aðildarríki að Horizon  
2020 geta tekið þátt í þessu tilraunaverkefni sem 
samstarfslönd í Erasmus+. 

Hvað með Iðnnám?
Átakið Digital Opportunity Traineeships er aðeins ætlað 
námsmönnum á æðri menntunarstigum og þeim sem hafa 
nýlokið námi. Erasmus+ býður hins vegar upp á margs 
konar aðra starfsþjálfun fyrir Iðnnám. 

Farðu á vefsvæði Erasmus+ til að fá frekari upplýsingar  
um starfsþjálfun.

 ▶ 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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