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DEZVOLTAȚI-VĂ COMPETENȚELE DIGITALE PRIN  
FORMARE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE!
Știați că în Europa există în prezent peste 350 000 de locuri de muncă vacante pentru specialiștii din sectorul digital?

Dacă sunteți student sau proaspăt absolvent, inițiativa „Digital Opportunity Traineeships”, finanțată de UE, este 
șansa dumneavoastră de a vă dezvolta competențele digitale prin intermediul unui stagiu în străinătate. Studenții, 
indiferent de disciplină, își pot depune candidatura pentru „Digital Opportunity Traineeships” în cadrul universității 
de care aparțin.

Ce au studenții de câștigat? 
Foarte mult! Participanții vor dobândi și vor dezvolta competențe digitale prin formare și practică la locul de 
muncă, de la dezvoltarea de aplicații până la inteligența artificială. Aceasta se realizează prin efectuarea de stagii 
în cadrul unor companii din străinătate, indiferent de sectorul economic în care acestea își desfășoară activitatea. 
Totodată, participanții primesc o alocație de aproximativ 500 de euro pe lună. Femeile sunt în mod special 
încurajate să aplice, având în vedere că, în prezent, sunt insuficient reprezentate la nivelul carierelor din domeniul 
STIM.

Ce au companiile de câștigat?
Aveți șansa de a contribui la formarea forței de muncă de mâine! Multe întreprinderi nu au timp să organizeze 
programe de formare pe cont propriu. Această inițiativă legată de stagii poate oferi sprijin companiilor în 
vederea soluționării decalajelor importante în materie de competențe și a obținerii unor informații valoroase de 
la lucrătorii tineri. 

Întreprinderile își pot publica ofertele pe platformele Drop’pin@EURES sau ErasmusIntern ori le pot face 
cunoscute prin contacte directe cu birourile destinate carierei din cadrul universităților. 

Inițiativa „Digital Opportunity Traineeships”, finanțată de „Orizont 2020” și implementată prin programul de mare 
succes al Comisiei Europene „Erasmus+”, speră să înregistreze 6 000 de participanți în perioada 2018-2020.
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