
EURAXESS
  A kutatási 
 karrier kapuja

DIÁKOK

Kutatás és 
innováció

Keresd az   
emblémát!

A EURAXESS jobb munkakörülményeket szeretne 
biztosítani a kutatók számára. Ennek megfelelően 
támogatja az európai Chartát és Kódexet1, 
kiemelve a kutatók, a munkáltatók és támogatást 
nyújtók jogait és kötelezettségeit annak 
biztosítására, hogy a kutatók egész Európában 
azonos elbánásban részesüljenek.

Már több száz intézmény kifejezte támogatását, 
és sok intézmény speciális emberi erőforrás 
stratégiát dolgoz ki a Charta és Kódex meg-
valósítása érdekében.

Amikor állást keresel, figyeld a „HR Excellence 
in Research” (HE kiválóság a kutatásban) 
emblémát: ez azt jelenti, hogy a munkáltatónál 
érvényben van ez a stratégia. Ebben az esetben 
biztos lehetsz benne, hogy az intézmény elhivatott 
a tisztességes és átlátható toborzási eljárások iránt, 

és hogy gondoskodni fog 
karriered előmozdításáról.

1.
A Kutatók európai chartája és 
A kutatók toborzási kódexe, más néven 
az Európai Charta és Kódex.

Mi az EURAXESS?
Az EURAXESS egyedülálló pán-európai kezdemé-
nyezés, amely a hivatásos kutatók számára biztosít 
információkat és támogatást. Az Európai Unió és 
tagállamai támogatását élvezve célja a kutatók 
mobilitásának és karrierfejlődésének támogatása, 
ugyanakkor az Európa és a világ többi része közötti 
tudományos együttműködés fejlesztése. 

További információt találsz:

www.euraxess.org
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Vár a munka világa…    
és az európai kutatásokhoz 
Rád van szükség!
■ ■ ■

A nehéz gazdasági helyzet ellenére az 
európai kutatások munkát és óriási 
karrierlehetőséget kínálnak a hozzád 
hasonló tehetséges fiataloknak. 

A EURAXESS szolgáltatások egész sorát nyújtja, 
hogy támogassa a te szakmai álmaid megval�sítását. 
Az EURAXESS álláskínálati weboldala remek kiindulási 
pont a fontos első állás megtalálásához. Emellett 
rengeteg ingyenes tanács és információ áll 
rendelkezésedre, hogy megtaláld munkádat külföldön. 

Sokféle lehetőség kínálkozik akadémiai keretek között, 
az iparban – mind a közszférában, mind a magán 
kutatóintézetekben – miért ne néznéd meg, mit tehet 
érted az EURAXESS?

Nemcsak állásvadászat –   
ingyenes információ 
és támogatás
■ ■ ■

Nem kell aggódnod amiatt, hogy az ideális állás egy 
másik európai országban vár – az EURAXESS ingyenes 
szolgáltatásaival segít a költözködés megoldásában. 

Az EURAXESS több mint 260 szolgáltató központtal 
működik együtt 40 európai országban, ahol szakképzett, 
tapasztalt személyzet biztosít számodra személyre 
szabott segítséget a költözéssel kapcsolatos minden 
kérdésben. Ezért ha kérdésed lenne a beutazási feltéte-
lekkel és a vízumokkal, az adózással vagy a társada-
lombiztosítással kapcsolatban, mindenképpen megér 
egy telefonhívást! Ezek a központok a költözés szemé-
lyesebb oldalával is foglalkoznak, mivel tájékoztatást 
adnak többek között a lakáslehetőségekről és az 
egészségügyről. 

További részleteket találsz az EURAXESS Services 
weboldalain!  

A nehéz gazdasági helyzet ellenére az 
európai kutatások 
karrierlehetőséget
hasonló tehetséges fiataloknak. 

Az EURAXESS Jobs portálon folyamatosan, több tucat 
kutatási területen, több ezer állásajánlat és ösztöndíj 
található. Több mint 40 európai ország kínál betöltendő 
állásokat, valamint találsz nemzetközi ajánlatokat is 
pl. a következő országokból: Brazília, Kína, India, 
Észak-Amerika, Szingapúr stb.

Az EURAXESS Jobs segítségével ország vagy kutatási 
terület szerint kereshetsz, és ugyanitt találhatsz 
hivatkozásokat országos vagy nemzetközi álláskereső 
weboldalakhoz. 

Így függetlenül attól, hogy mezőgazdasági tudomá-
nyok, biológia, kriminológia, az orvostudomány vagy 
a fizika terén szerzel diplomát, az EURAXESS Jobs 
a hely, ahol elkezdheted az állásvadászatot. 
A megüresedő álláshelyek listáját folyamatosan 
frissítjük, az új állásokra „latest offers” (legfrissebb 
ajánlatok) címkék hívják fel a figyelmet.

Miért is ne tennéd közzé önéletrajzod az EURAXESS 
Jobs portálon? Ezt követően munkáltatók százai 
láthatják majd adataidat.

Állást keresel?   
Nézd meg az EURAXESS 
weboldalait!
■ ■ ■

EURAXESS Services


