
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. Það er þó ekki aðeins í 
upplýsinga- og fjarskiptatæknigeiranum sem krafist 

er stafrænnar færni. Kröfur um slíka færni eru í 
vaxandi mæli gerðar í öllum atvinnugeirum. Þekking 

á sviði gagnaöryggis, gagnagreiningar og 
gervigreindar, svo dæmi séu nefnd, er nauðsynleg í 

fjölda starfsgreina, allt frá bankaþjónustu til 
framleiðslu, frá landbúnaði til heilsugæslu. 

Starfsfólk með gott tölvulæsi er einnig nauðsynlegt 
til að viðhalda alþjóðlegri samkeppnishæfni 

Evrópuríkjanna í síbreytilegu starfsumhverfi.

Þekking og færni á sviði stafrænnar vinnslu bætir 
einnig lífskjör almennra borgara. Fyrir háskólanema 

og þá sem hafa nýlokið námi getur tímabundin  
starfsþjálfun verið einstakt tækifæri til að þróa 

stafræna færni hraðar en formleg menntun gefur 
færi á, og bætt um leið framtíðarhorfur á 

vinnumarkaði. Í því augnamiði mun átaksverkefnið 
„Digital Opportunity Traineeships“, með fjármögnun 

sem nemur 10 milljónum evra, bjóða allt að 6000 
háskólanemum og þeim sem hafa nýlokið 

háskólanámi upp á möguleika á starfsþjálfun á sviði 
stafrænnar vinnslu á tímabilinu 2018–2020.

HVERS VEGNA EINMITT NÚNA?

Um það bil 35% allra starfsmanna – þar með talið bændur, 
markaðssérfræðingar, bankastarfsmenn og starfsmenn í 
verksmiðjum – hafa sem stendur ekki nægilega stafræna 
færni, þrátt fyrir síaukna eftirspurn eftir starfsmönnum 
með slíka færni. Um 40% fyrirtækja, þar af mörg lítil og 
meðalstór fyrirtæki, segjast eiga erfitt með að ráða fólk 
með sérþekkingu á upplýsinga- og fjarskiptatækni. Af þeim 
sökum eru minnst 350.000 störf laus vegna misræmis milli 
færninnar sem umsækjendur hafa og þeirrar færni sem 
vinnuveitandi krefst. Búist er við að þessi gjá milli framboðs 
og eftirspurnar muni breikka á öllum sviðum 
vinnumarkaðarins.

Verkefnið „Digital Opportunity Traineeships“ tekst á við 
þessa áskorun með því að nýta sér kraft og gagnvirkni 
einkageirans. Margar menntastofnanir hafa ekki enn lokið 
því ferli að nútímavæðast og bæta menntun í stafrænni 
vinnslu og þróun inn í námsleiðir sínar og því hefur aldrei 
verið mikilvægara að fá tækifæri til að öðlast stafræna 
færni í starfi. 

HVERNIG VIRKAR ÞETTA? 

Átaksverkefnið, sem er fjármagnað gegnum Horizon 
2020-áætlun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins,  
og innleitt gegnum hina gífurlega árangursríku Erasmus+ 
áætlun, gerir þátttakendum kleift að öðlast dýrmæta 
starfsreynslu í þjálfun hjá fyrirtækjum á erlendri grundu.  
Slíkt starfsnám þvert á landamæri verður í boði fyrir 
nemendur af öllum fræðasviðum sem vilja auka stafræna 
færni sína. 
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Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vill gjarnan virkja 
til þátttöku fyrirtæki – hvort sem er lítil og meðalstór 
fyrirtæki eða stórar fyrirtækjasamstæður – sem búa yfir 
nauðsynlegri þekkingu til að þjálfa nemendur á vettvangi, 
en hafa hvorki aðstæður né tíma til að skipuleggja 
starfsþjálfunaráætlanir á eigin vegum. Hversu stórt sem 
fyrirtækið kann að vera eiga mörg fyrirtæki í vandræðum 
með að finna starfsmenn með nauðsynlega færni á 
vinnumarkaði í dag.

Fyrirtæki geta birt auglýsingar um lausar stöður á 
vefsvæðunum Drop’pin@EURES eða ErasmusIntern  
eða auglýst þær gegnum beina tengiliði sína hjá 
starfsmiðlunum háskóla eða alþjóðaskrifstofum háskóla. 
Námsmenn geta sótt um gegnum sinn háskóla, samkvæmt 
þeim umsóknarskilmálum sem þeirra háskóli hefur sett um 
Erasmus+ starfsþjálfunarstyrki.

Þegar starfsnámið hefst munu samþykktir umsækjendur 
þróa stafræna færni sína með þjálfun og æfingu. Slík 
þjálfun getur meðal annars falið í sér þróun forrita og 
hugbúnaðar, uppsetningu, viðhald og umsjón 
upplýsingatæknikerfa og netkerfa, gagnaöryggi, 
gagnagreiningu, vinnu með gervigreind, forritunarmál, 
leitarvélabestun (SEO) og stafræna markaðssetningu.

Námsmenn fá framfærslueyri sem nemur að meðaltali  
650-750 evrum á mánuði gegnum átaksverkefnið, en 
nákvæm upphæð í hverju tilviki er háð viðtökulandinu.

BAKGRUNNUR 

Átaksverkefnið Digital Opportunity Traineeships byggir á 
markvissri viðleitni framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 
til að leysa vandann sem skortur á nauðsynlegri starfsfærni 
skapar og draga um leið úr víðtæku atvinnuleysi meðal ungs 
fólks. Verkefnið er sett á laggirnar í kjölfar lykilgagna sem 
birt voru af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þar á 
meðal „A new Skills Agenda for Europe“ (júní 2016)  
og „Towards a European Education Area by 2025“.  
Í þessum gögnum eru kynntar margs konar aðgerðir og 
átaksverkefni sem miða að því að bæta úr skortinum á 
nauðsynlegri færni starfsmanna á evrópskum vinnumarkaði. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

Í öðru lagi var átaksverkefninu „Digital Skills and  
Jobs Coalition“, sem er lykilverkefni í „Nýju 
starfsfærnistefnunni“ (New Skills Agenda) og  
er sérstaklega ætlað til að ýta undir þróun stafrænnar 
færni, hleypt af stokkunum í desember 2016. Þar eru  
leidd saman aðildarríki ESB, fyrirtæki, aðilar 
vinnumarkaðarins, fyrirtæki sem ekki eru rekin í 
hagnaðarskyni og menntastofnanir sem vilja grípa til 
aðgerða til gegn skorti á stafrænni færni í Evrópu. 
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