
Digital Opportunity Traineeships – et EU-finansieret 
uddannelsesinitiativ – hjælper virksomhederne med 

at besætte ledige stillinger med digitalt kompetente 
ansøgere. Digitale kompetencer er ikke blot 

nødvendige inden for IKT-sektoren, men i stigende 
grad også inden for alle andre sektorer. Kendskab til 

internetsikkerhed, dataanalyse og maskinindlæring 
er f.eks. nødvendig inden for områder så forskellige 

som bankvirksomhed og fremstilling, landbrug og 
sundhed. En arbejdsstyrke med it-kompetencer er 
også vigtig for opretholdelsen af Europas globale 

konkurrenceevne i verden i hastig forandring.

Kendskab til digitale kompetencer forbedrer ligeledes 
borgernes livsmuligheder. For studerende og 

nyuddannede kan midlertidige praktikophold være en 
enestående chance for at udvikle digitale 

kompetencer hurtigere, end det er muligt via formel 
uddannelse, og dermed forbedre deres jobudsigter. 

Med henblik herpå vil “Digital Opportunity 
Traineeships”-initiativet til 10 mio. EUR give op til 6 

000 universitetsstuderende og nyuddannede 
erhvervserfaring inden for det digitale område i 

perioden 2018-20.

HVORFOR NU?

Omkring 35 % af arbejdsstyrken – herunder landmænd, 
markedsføringsspecialister, bankansatte og fabriksarbejdere 
– savner i øjeblikket tilstrækkelige digitale kompetencer til 
trods for det stadig stigende behov for sådanne kompetencer. 
Omkring 40 % af virksomhederne, herunder mange SMV’er, 
oplyser, at de har problemer med at finde IKT-specialister. 
Som følge heraf er der mindst 350 000 ledige stillinger, fordi 
de kompetencer, som ansøgerne har, og de kompetencer, 
som arbejdsgiverne har behov for, ikke svarer til hinanden. 
Denne kløft mellem udbud og efterspørgsel forventes at 
vokse inden for alle sektorer.

Digital Opportunity Traineeships-projektet vil håndtere denne 
økonomiske og sociale udfordring ved at udnytte dynamikken 
i den private sektor. Da mange uddannelsessystemer stadig 
er ved at blive moderniseret og få tilføjet digital uddannelse 
og udvikling til deres curriculum, har de digitale kompetencer, 
der erhverves på arbejdspladsen, aldrig været vigtigere. 

HVORDAN FUNGERER DET? 

Initiativet, der finansieres af Europa-Kommissionens Horisont 
2020-program og gennemføres via dens yderst succesfulde 
Erasmus+-program, vil give deltagerne mulighed for at 
opnå værdifuld erhvervserfaring gennem praktikophold i 
virksomheder i udlandet. Disse grænseoverskridende 
praktikophold vil være tilgængelige for studerende inden for 
alle fagområder, der ønsker at udvikle deres digitale 
kompetencer.

Digital 
Opportunity

TRA INEESH IPS

Udvikling af digitale  
kompetencer i udlandet 

Digital Skills 
and
Jobs Coalition

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_da


Europa-Kommissionen er interesseret i at inddrage 
virksomheder – lige fra SMV’er til store selskaber – der har 
kapacitet til at uddanne studerende på arbejdspladsen, men 
som ikke nødvendigvis har ressourcer eller tid til selv at 
tilrettelægge praktikophold. Uanset deres størrelse kæmper 
mange virksomheder for at finde ansøgere med de rette 
kompetencer på arbejdsmarkedet.

Virksomhederne kan slå deres tilbud op på platformene 
Drop’pin@EURES eller ErasmusIntern eller offentliggøre 
dem via direkte kontakter til universiteternes kontorer for 
erhvervsvejledning og internationale forbindelser. Studerende 
kan så ansøge om ophold gennem deres universiteter i 
henhold til de procedurer, som deres universitet har fastlagt 
for Erasmus+-praktikophold.

Når de udvalgte ansøgere påbegynder deres praktikophold, 
vil de udvikle deres digitale kompetencer gennem uddannelse 
og praktisk erfaring. Dette kan omfatte udvikling af apps og 
software; installation, vedligeholdelse og forvaltning af 
it-systemer; internetsikkerhed; dataanalyse, kunstig 
intelligens-applikationer; programmeringssprog; 
søgemaskineoptimering (SEO) og digital markedsføring.

De studerende vil modtage et gennemsnitligt tilskud på 500 
EUR om måneden via initiativet, men det nøjagtige beløb vil 
afhænge af sendelandet og værtslandet.

BAGGRUND 

Digital Opportunity Traineeships-initiativet bygger på 
Europa-Kommissionens samordnede indsats for at 
håndtere kompetencekløften og løse problemet med høj 
ungdomsarbejdsløshed. This follows key communications 
published by the European Commission, including “A new 
Skills Agenda for Europe” (June 2016), and “Towards a 
European Education Area by 2025”. Disse meddelelser 
indeholder en række foranstaltninger og initiativer, der har 
til formål at mindske kompetencekløften i Europa.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

Derudover blev Koalition for digitale færdigheder og 
job, flagskibsinitiativet i Dagsordenen for nye 
færdigheder, der er helliget udviklingen af digitale 
kompetencer, lanceret i december 2016. Det samler 
medlemsstater, virksomheder, arbejdsmarkedets parter, 
almennyttige organisationer og udbydere af uddannelse, 
der gør en indsats for at løse problemet med manglende 
digitale kompetencer i Europa. 
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