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Badania i 
innowacje

Zwróć uwagę  
na logo!

EURAXESS wspiera poprawę warunków pracy 
naukowców. W związku z tym propaguje europejską 
Kartę i Kodeks1, które opisują prawa i obowiązki 
pracowników naukowych, pracodawców oraz 
podmiotów finansujących badania naukowe, aby 
zapewnić równe traktowanie pracowników nauki w 
każdym kraju Europy.

Swoje poparcie wyraziły już setki instytucji, a wiele 
z nich opracowuje specjalną strategię kadrową, 
uwzględniającą postanowienia Karty i Kodeksu.

Poszukując pracy wypatruj logo „HR Excellence 
in Research” – oznacza ono, że dany pracodawca 
stosuje już taką strategię. Można wtedy mieć 
pewność, że taka instytucja zobowiązała się do 
stosowania uczciwych i przejrzystych metod 
rekrutacji oraz że dba o rozwój zawodowy 
swoich pracowników.

1.
„Europejska Karta Naukowca i Kodeks 
postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych”, zwane 
Europejską Kartą i Kodeksem.

Czym jest EURAXESS?
EURAXESS jest wyjątkową, ogólnoeuropejską 
inicjatywą, zapewniającą pracownikom nauki 
informacje i pomoc. Korzystając ze wsparcia Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich, EURAXESS 
realizuje cel, jakim jest wspieranie mobilności oraz 
rozwoju zawodowego naukowców, jednocześnie 
wzmacniając współpracę naukową między Europą 
i resztą świata. 

Więcej szczegółowych informacji 

znajdziesz pod adresem:

www.euraxess.org

doi:10.2777/54432
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Praca czeka na Ciebie…     
jesteś potrzebny 
europejskiej nauce!
■ ■ ■

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, 
świat europejskiej nauki poszukuje młodych 
talentów, oferując im wspaniałe możliwości 
pracy i kariery zawodowej. 

EURAXESS oferuje szeroką gamę usług wspierających 
realizację ambicji zawodowych naukowców. Na stronie 
EURAXESS Jobs możesz rozpocząć poszukiwanie 
swojej pierwszej pracy, jakże ważnej dla dalszego 
rozwoju kariery. Ponadto EURAXESS bezpłatnie udzieli 
Ci porad i informacji, jeżeli znajdziesz pracę w innym 
kraju europejskim. 

Oferty pracy można znaleźć na uczelniach, w przemy-
śle oraz w prywatnych i państwowych instytutach 
badawczych. Sprawdź więc, co EURAXESS może 
Ci zaoferować.

Nie tylko oferty pracy –    
bezpłatne informacje 
i pomoc
■ ■ ■

Nie musisz się martwić, jeśli Twoja idealna oferta 
pracy jest w innym kraju europejskim – EURAXESS 
zapewnia bezpłatne wsparcie dla przeprowadzają-
cych się. 

EURAXESS prowadzi ponad 260 centrów w 40 krajach 
Europy. Zatrudnieni tam profesjonalni, doświadczeni 
pracownicy mogą zaproponować indywidualną pomoc 
w rozwiązywaniu problemów związanych z przepro-
wadzką. Jeśli potrzebujesz informacji o warunkach 
wjazdu i wizach, podatkach lub opiece społecznej – 
zadzwoń do nich. Centra zajmują się również bardziej 
indywidualną stroną przeprowadzek, oferując informa-
cje i porady na temat możliwości mieszkaniowych 
i opieki zdrowotnej. 

Więcej informacji znajdziesz na stronach EURAXESS 
Services. 

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, 
świat europejskiej nauki poszukuje młodych 
talentów, oferując im wspaniałe 
pracy i kariery

W portalu EURAXESS Jobs zawsze znajdziesz tysiące 
ofert pracy i stypendiów naukowych w każdej dziedzie 
badawczej. Zatrudnienie znaleźć można w 40 krajach 
Europy oraz w dalszych rejonach świata – w Brazylii, 
Chinach, Indiach, Ameryce Północnej, Singapurze 
i w wielu innych.

W portalu EURAXESS Jobs oferty pracy można wyszuki-
wać według krajów lub dziedzin badań. Znajdują się tu 
również linki do krajowych i zagranicznych portali 
oferujących pracę dla naukowców.

Absolwenci nauk rolniczych, biologii, kryminologii, nauk 
medycznych, czy fizyki zaczynają szukać pracy właśnie 
tutaj, w portalu EURAXESS Jobs. Oferty pracy są na 
bieżąco aktualizowane, a dodatkowo najnowsze oferty 
są zawsze wyróżnione.

W portalu EURAXESS Jobs można też zamieścić 
swoje CV. Dzięki temu profil kandydata staje się 
widoczny dla setek pracodawców.

Szukasz pracy?    
Wejdź na stronę EURAXESS

■ ■ ■

Więcej informacji znajdziesz na stronach EURAXESS 


