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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 studenter och nyutexaminerade  
vara intresserade?
I dag kräver fler och fler jobb avancerade digitala 
färdigheter, men bara 36 % av arbetskraften har dem. Ett 
av syftena med initiativet Digital Opportunity Traineeships 
är att uppmuntra studenter och nyutexaminerade från alla 
ämnesområden att delta i praktikutbildningar som stärker 
digitala färdigheter. Det gör dem mer attraktiva på 
arbetsmarknaden och gör att de kan få värdefull 
arbetslivserfarenhet utomlands. Både kvinnor och män kan 
vara praktikanter. Kvinnor uppmuntras särskilt att söka, 
eftersom de för närvarande är underrepresenterade inom 
vetenskap, teknik och matematik.

Läs mer om Erasmus+-praktikplatser.

Hur ansöker studenter?
Studenter ansöker via sina universitet vid de tider och enligt 
de rutiner som universitetet har inrättat för praktikplatser 
inom ramen för Erasmus+. Studenterna kan kontakta 
Erasmus+-kontoret på sitt universitet..

Besök webbplatsen om du vill ha mer information om hur 
du ansöker. 

Hur väljs praktikanterna ut? 
Efter att ha ansökt via sina universitet om Erasmus+-
bidraget väljer universiteten ut praktikanter utifrån kriterier 
som betyg, praktikantplan osv. Företagen väljer sedan de 
kandidater som passar sina profiler via plattformar som 
Drop’pin@EURES och ErasmusIntern eller via bilaterala 
direktkontakter.
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_sv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_sv
https://ec.europa.eu/eures/public/sv/opportunities
https://erasmusintern.org


?
!Initiativet löper från juni 2018 till 2020. Företagen  

har utannonserat sina platser sedan december 2017,  
så det finns redan möjligheter! 

Betalas levnadsomkostnaderna? 
Praktikanterna får i genomsnitt 500 euro/månad, men det 
exakta beloppet beror på landet. Praktikanterna får bidraget 
via universitetet. I allmänhet är företagen inte inblandade  
i transaktionen. Företagen kan plussa på bidraget.

Kan studenterna stanna kvar i landet där  
de är bosatta? 
Ett av målen med programmet är att öka rörligheten över 
gränserna och mångkulturellt utbyte, så praktikanterna 
måste åka utomlands. 33 programländer deltar i 
Erasmus+. Samtliga associerade Horizon 2020-länder 
får delta i pilotprogrammet som Erasmus+-partnerländer. 

Hur är det med studenter inom grundläggande 
yrkesutbildning?
Digital Opportunity Traineeships är bara avsett för 
studenter och nyutexaminerade inom högre utbildning. 
Studenter inom grundläggande yrkesutbildning har dock 
tillgång till andra praktikplatser inom ramen för Erasmus+. 

Besök Erasmus+ webbplats om du vill veta mer om 
praktikplatserna

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

 @DigitalSkillsEU  @DigitalSkillsEU

#DigitalTraineeEU 

#DigitalSkills

LÄNK TILL  
WEBBSIDOR
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