
“EURAXESS – Researchers in Motion” je vstupní 
branou k atraktivním kariérním příležitostem a k síti ta-
lentovaných výzkumných pracovníků světové úrovně. 
Prostřednictvím podpory mobility výzkumných pra-
covníků EURAXESS napomáhá etablovat Evropu jako 
jednu z oblastí špičkového vědeckém výzkumu. 

Evropský výzkumný prostor nabízí potenciálně nebý-
valé příležitosti, a to nejen pro výzkumné pracovníky 
hledající možnosti kariérního postupu v jiné evropské 
zemi, ale také pro vědecké instituce hledající meziná-
rodní talenty.

Staňte se klíčovým hráčem při vytváření této oblasti s 
vynikající vědou, chopte se příležitosti pracovat s těmi 
nejlepšími odborníky a spolupracujte s výzkumnými 
zařízeními světové úrovně.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

poskytuje interaktivní webové služby evropským vý-
zkumným pracovníkům, kteří pracují v zahraničí, a 
pomáhá jim tak udržovat vzájemné profesní vazby i 
vazby s Evropou.

K dispozici je webové fórum, databáze výzkumných 
pracovníků, emailová upozornění a elektronický in-
formační bulletin. Pro členy jsou také pravidelně or-
ganizovány akce s cílem budovat sítě kontaktů. 

EURAXESS Links poskytuje informace o kariérních 
příležitostech v Evropě, mezinárodních výzkumných 
spolupracích a evropských výzkumných politikách. 

Služba je provozována v USA a Japonsku a do bu-
doucna je připravována spolupráce s Čínou. Členství 
je bezplatné.

http://ec.europa.eu/euraxess
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EURAXESS Jobs 

je pohodlným a bezplatným nástrojem pro vyhle-
dávání pracovních pozic. 

Jako výzkumný pracovník zde naleznete množství 
neustále aktualizovaných informací o volných pra-
covních pozicích, příležitostech financování a stáží 
po celé Evropě.  Uveřejnění vašeho životopisu 
umožní náborovým pracovníkům, aby vás našli. 

Jako společnost nebo výzkumný ústav můžete 
bezplatně zveřejňovat nabídky pracovních pozic a 
hledat životopisy prvotřídních mezinárodních vě-
deckovýzkumných pracovníků.

Můžete navštívit přímo národní portály pracovních 
příležitostí ve 35 partnerských zemích, na kterých 
naleznete informace o vědeckovýzkumných pra-
covních pozicích a možnostech financování, spolu 
s informacemi o personalizovaných službách, které 
jsou v každé ze zemí k dispozici.

EURAXESS Services

je síť více než dvou set středisek rozmístěných v 35 
evropských zemích. 

Tato střediska vám, jako vědeckovýzkumnému 
pracovníkovi, a vaší rodině pomáhají naplánovat a 
zorganizovat pobyt v cizí zemi. Tato bezplatná 
osobní služba vám pomůže s řešením problémů, 
jako je ubytování, vízum a pracovní povolení, jazy-
kové kurzy, školy pro vaše děti, sociální zabezpeče-
ní a lékařská péče. 

Tým dobře informovaných pracovníků je vám k 
dispozici. Vyhledejte si ve vaší blízkosti středisko 
EURAXESS Services a seznamte se s těmi, kterým 
přineslo úspěch již před vámi. 

EURAXESS Rights

poskytuje veškeré informace ohledně Evropské 
charty pro výzkumné pracovníky a ohledně Kode-
xu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

Charta upravuje práva a povinnosti výzkumných 
pracovníků, stejně jako výzkumných a financujících 
institucí. 

Cílem Kodexu je zajištění rovného zacházení se vše-
mi výzkumnými pracovníky v Evropě a zvýšení 
transparentnosti jejich přijímání. 

K principům ukotveným v Chartě i v Kodexu se již 
přihlásilo mnoho předních výzkumných ústavů: je-
jich jména naleznete v sekci Signatories (Signatáři).
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