
Målsettingen med Digital Opportunity Traineeships 
– et EU-finansiert praktikantinitiativ – er å hjelpe 
bedrifter med å fylle ledige stillinger med digitalt 

kompetente ansatte. Digitale ferdigheter er ikke et 
krav bare i IKT-sektoren, men i økende grad også i 
alle andre sektorer. Kunnskap om cybersikkerhet, 

dataanalyse og maskinlæring er for eksempel 
nødvendig innen områder så forskjellige som 

bankvirksomhet, produksjon, landbruk og helse. En 
arbeidsstyrke med digital kompetanse er også 

avgjørende for å opprettholde Europas 
konkurranseevne i en verden som endrer seg raskt. 

Kunnskap om digitale ferdigheter forbedrer også 
innbyggernes livsmuligheter. For studenter og 
nyutdannede kan praktikantopphold være en 

enestående mulighet til å utvikle digitale ferdigheter 
raskere enn gjennom formell utdanning og til å øke 

jobbmulighetene. Med et budsjett på 10 millioner 
euro vil «Digital Opportunity Traineeships» gi 

arbeidserfaring innen det digitale området til 6000 
universitetsstudenter og nyutdannede i perioden 

2018–20.

HVORFOR NÅ?

Omtrent 35 prosent av arbeidsstyrken – som inkluderer 
bønder, markedsføringsspesialister, bankansatte og 
fabrikkarbeidere – mangler i øyeblikket tilstrekkelige 
digitale ferdigheter, til tross for et stadig økende behov.  
Ca. 40 prosent av bedriftene, mange av dem små- og 
mellomstore bedrifter, rapporterer at de har problemer med 
å rekruttere IKT-spesialister. Det finnes minst 350 000 
ledige stillinger i Europa som ikke blir besatt fordi det ikke 
er samsvar mellom kandidatenes ferdigheter og de faktiske 
ferdighetene som kreves av arbeidsgiverne. Dette spriket 
mellom tilbud og etterspørsel forventes å øke i alle 
sektorer.

Digital Opportunity Traineeships-prosjektet vil ta fatt  
i denne økonomiske og sosiale utfordringen ved å  
utnytte dynamikken i privat sektor. Ettersom mange 
utdanningssystemer fortsatt er i en prosess med å 
modernisere og innlemme digital opplæring og utvikling 
i pensum, er de digitale ferdighetene som oppnås på 
arbeidsplassen viktigere enn noensinne. 

HVORDAN FUNGERER DET? 

Initiativet, som finansieres av Europakommisjonens 
Horisont 2020-program og gjennomføres gjennom det 
svært vellykkede Erasmus+-programmet, vil gi 
deltakerne mulighet til å oppnå verdifull arbeidserfaring 
gjennom praktikantopphold i bedrifter i utlandet. Disse 
praksisplassene på tvers av landegrenser blir tilgjengelige 
for studenter fra alle fagområder som ønsker å utvikle  
sine digitale ferdigheter. 
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Europakommisjonen er interessert i å få med bedrifter –  
fra små og mellomstore bedrifter til store selskaper – som 
har kapasitet til å lære opp studenter på arbeidsplassen,  
men som ikke nødvendigvis har ressurser eller tid til selv å 
organisere praktikantprogrammer. Uavhengig av størrelse, 
sliter mange bedrifter med å finne kandidater med de  
riktige ferdighetene på jobbmarkedet.

Bedrifter kan publisere annonser på plattformene 
Drop’pin@EURES eller ErasmusIntern eller kunngjøre  
dem gjennom direkte kontakt med karrieresentre eller 
internasjonalt kontor på universitetene/høyskolene. Studenter 
kan da søke praktikantopphold gjennom institusjonen de  
har tilknytning til, i samsvar med tidsfrister og prosedyrer 
institusjonen har fastsatt for Erasmus+-praksisopphold.

Når de er i gang med praktikantoppholdet, vil fremgangsrike 
kandidater utvikle sine digitale ferdigheter gjennom 
opplæring og praksis. Dette kan omfatte utvikling av apper 
og programvare; installasjon, vedlikehold og administrasjon 
av IT-systemer og nettverk; cybersikkerhet; dataanalyse,  
bruk av kunstig intelligens; programmeringsspråk; 
søkemotoroptimalisering og digital markedsføring.

Studentene vil motta en gjennomsnittlig godtgjørelse  
på 500 euro per måned gjennom initiativet, men det 
nøyaktige beløpet avhenger av sende- og vertslandet.

BAKGRUNN 

Digital Opportunity Traineeships-initiativet bygger på 
Europakommisjonens samordnede innsats for å håndtere 
kompetansemangelen og løse problemet med høy 
ungdomsledighet. Dette følger i kjølvannet av sentrale 
publikasjoner fra Europakommisjonen «A new Skills 
Agenda for Europe» (June 2016) og «Towards a 
European Education Area by 2025». I disse legges  
det frem en rekke tiltak og initiativer med sikte på å  
takle kompetansemangelen i Europa. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

Videre ble Digital Skills and Jobs Coalition, 
flaggskipsinitiativet i New Skills Agenda viet til 
utviklingen av digitale ferdigheter, lansert i desember  
2016. Denne samler medlemsstater, bedrifter, partene i 
arbeidslivet, ideelle organisasjoner og utdanningstilbydere 
som treffer tiltak for å håndtere mangelen på digitale 
ferdigheter i Europa.
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