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ONTWIKKEL JE DIGITALE VAARDIGHEDEN MET EEN 
INTERACTIEVE TRAINEESHIP IN HET BUITENLAND! 

Wist je dat er op dit moment in Europa meer dan 350.000 vacatures voor ICT-specialisten zijn?

Ben je student of onlangs afgestudeerd? Dan is het door de EU gefinancierde initiatief Digital 
Opportunity Traineeships fjouw kans om je digitale vaardigheden te versterken  met een 
traineeship in het buitenland. Studenten uit alle vakgebieden kunnen zich via hun universiteit  
of hogeschool aanmelden voor Digital Opportunity Traineeships.

Wat heb je er als student aan? 
Veel! Je versterkt je digitale vaardigheden in de praktijk via on-the-job training. Dit kan op 
verschillende manieren van het maken van apps tot het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. 
De opleiding vindt plaats door traineeships bij bedrijven in het buitenland, in alle sectoren van 
de economie. Als deelnemer ontvang je bovendien een vergoeding van maar liefst €500 per 
maand. Vrouwen worden met name aangemoedigd om te solliciteren, aangezien ze momenteel 
ondervertegenwoordigd zijn in STEM-loopbanen. 

Wat heb je er als bedrijf aan?
Je levert een bijdrage aan het opleiden van de toekomstige medewerkers. Veel bedrijven  
hebben geen tijd om zelf traineeships te organiseren. Via dit traineeshipprogramma kun je als 
bedrijf iets doen aan de kloof tussen de gevraagde en de aangeboden digitale vaardigheden. 
Tegelijkertijd profiteer je van waardevolle kennis en inzichten van jonge mensen.  

Heb je een vacature? Bied deze aan via de platforms Drop’pin@EURES en ErasmusIntern.  
Of neem rechtstreeks contact op met de loopbaanbegeleiders of International Student Offfices  
van de universiteiten of hogescholen.  

Het EU-initiatief Digital Opportunity traineeships wordt gefinancierd uit Horizon 2020 en 
uitgevoerd via het succesvolle programma Erasmus+ van de Europese Commissie.  
In de periode 2018-2020 wil de EU 6.000 trainees plaatsen.  

 http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 https://erasmusintern.org/ 

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl
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