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Ανάπτυξε ψηφιακές δεξιότητες με επαγγελματική
κατάρτιση κατά την απασχόληση σου στο εξωτερικό!
Ξέρεις ότι υπάρχουν περισσότερες από 350.000 κενές θέσεις για ειδικούς στον τομέα της ψηφιακής
τεχνολογίας στην Ευρώπη σήμερα;
Αν είσαι φοιτητής ή έχεις αποφοιτήσει πρόσφατα, η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πρωτοβουλία Digital
Opportunity Traineeships είναι η ευκαιρία σου να αναπτύξεις ψηφιακές δεξιότητες με ένα πρόγραμμα
κατάρτισης στο εξωτερικό. Φοιτητές από κάθε τομέα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα
Digital Opportunity Traineeships μέσω του πανεπιστημίου τους.

Σε τι ωφελεί αυτό τους φοιτητές;
Σε πολλά! Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν και θα καλλιεργήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσω
επαγγελματικής κατάρτισης κατά την απασχόληση και μέσω πρακτικής εξάσκησης, με δραστηριότητες που
θα ποικίλουν από την ανάπτυξη εφαρμογών έως την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό πραγματοποιείται μέσω
πρακτικής άσκησης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες ανήκουν σε
όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσης ένα επίδομα, το οποίο ανέχεται
κατά μέσο όρο στα 500 ευρώ το μήνα. Οι γυναίκες ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να υποβάλλουν αίτηση,
δεδομένου ότι προς το παρόν υποεκπροσωπούνται στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της
μηχανικής και των μαθηματικών (STEM).

Σε τι ωφελεί αυτό τις εταιρείες;
Έχετε την ευκαιρία να συμβάλλετε στην εκπαίδευση του αυριανού εργατικού δυναμικού! Πολλές
επιχειρήσεις δεν έχουν τον χρόνο να οργανώνουν προγράμματα πρακτικής άσκησης οι ίδιες. Αυτή
η πρωτοβουλία πρακτικής άσκησης μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να καλύψουν σημαντικά κενά
δεξιοτήτων και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις από νέους εργαζόμενους.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να δημοσιεύουν τις θέσεις τους στις πλατφόρμες Drop’pin@EURES ή
ErasmusIntern ή να τις προωθούν μέσω απευθείας επαφών με τα γραφεία σταδιοδρομίας των
πανεπιστημίων.
Η πρωτοβουλία Digital Opportunity Traineeships, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας
2020 και υλοποιείται μέσα από το εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Erasmus+, ελπίζει να έχει έως και 6.000 συμμετέχοντες κατά τα έτη 2018-20.
http://bit.ly/DigitalOpportunities
https://ec.europa.eu/eures/public/el/opportunities
https://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
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