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ÞRÓAÐU STAFRÆNA FÆRNI MEÐ 
STARFSÞJÁLFUN ERLENDIS!
Vissir þú að í dag eru yfir 350.000 laus störf fyrir sérfræðinga í stafrænni vinnu í Evrópu?

Ef þú ert námsmaður eða hefur nýlokið námi er átaksverkefni Digital Opportunity Traineeships 
frábært tækifæri til að þróa stafræna færni þína gegnum starfsþjálfun erlendis. Námsmenn á 
öllum fræðasviðum geta sótt um að taka þátt í Digital Opportunity Traineeships-verkefninu, með 
milligöngu síns háskóla.

Hverjir eru kostirnir fyrir námsmenn?  
Þeir eru margir! Þátttakendur auka og bæta stafræna færni sína gegnum margs konar 
starfsþjálfun á vettvangi, allt frá þróun forrita til vinnu við gervigreind. Þetta er gert með því að 
senda námsmenn til starfa hjá fyrirtækjum erlendis, úr öllum atvinnugreinum. Þátttakendur fá enn 
fremur framfærslueyri sem nemur um það bil 650-750 evrum á mánuði. Konur eru sérstaklega 
hvattar til að sækja um þar sem þær eru sem stendur í minnihluta starfa á sviði vísinda, tækni, 
verkfræði og stærðfræði.

Hverjir eru kostirnir fyrir fyrirtæki?
Ykkur gefst færi á að koma að þjálfun mannauðs framtíðarinnar! Hjá mörgum fyrirtækjum gefst 
ekki tími til að skipuleggja og starfrækja starfsþjálfun á eigin vegum. Með þessu átaksverkefni geta 
fyrirtæki fengið inn færni sem kynni að skorta og notið góðs af hæfileikum ungra starfsmanna. 

Fyrirtæki geta birt tilboð sín á vefsvæðunum Drop’pin@EURES eða ErasmusIntern eða auglýst 
slík tilboð gegnum beina tengiliði hjá starfsmiðlunum háskóla. 

Vonir standa til þess að á tímabilinu 2018–20 muni allt að 6000 manns taka þátt í átaksverkefninu 
Digital Opportunity Traineeships, sem er fjármagnað af Horizon 2020 og innleitt gegnum hina 
sérlega árangursríku Erasmus+ áætlun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. 
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