
“EURAXESS – Researchers in Motion” on 
portaal Euroopas teaduse alal atraktiivsete töö-
kohtade ja maailmatasemel andekate teadus-
töötajate leidmiseks. Teadlaste mobiilsuse  
toetamisega aitab EURAXESS muuta Euroopat 
tipptasemel teaduspiirkonnaks.

Euroopa teadusruum võib pakkuda enneolema-
tuid võimalusi nii teadlastele, kes soovivad leida 
paremat töökohta mõnes teises Euroopa riigis, kui 
ka rahvusvahelises ulatuses andekaid töötajaid  
otsivatele teadusasutustele.

Võite osaleda aktiivselt selle tippteaduspiirkon-
na loomisel, kasutades võimalust töötada koos 
parimate teadlastega ja kasutada maailma tase-
mel teadusrajatisi.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

osutab interaktiivseid veebiteenuseid välis-
maal töötavatele Euroopa teadlastele, et  
säilitada nende omavahelisi kontakte ja sidet  
Euroopaga.

Nad võivad kasutada veebifoorumit, teadlaste 
andmebaasi, e-kirjadest teavitamist ja e-uudis-
kirja ning liikmetele korraldatakse regulaarselt 
võrgustikuüritusi.

EURAXESS Links pakub teavet töövõimalustest 
Euroopas, riikidevahelisest teaduskoostööst ja 
Euroopa teaduspoliitikast.

See tegutseb USAs ja Jaapanis ning peagi ka 
Hiinas. Liikmeks astumine on tasuta.

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

on pingevaba ja tasuta töövahenduskeskkond.

Teadlasena leiate siit rikkalikult värsket teavet 
vabade töökohtade ning rahastamis- ja stažee-
rimisvõimaluste kohta kogu Euroopas. Kui aval-
date oma CV, leiavad tööpakkujad teid üles.

Ettevõtte või teadusasutusena võite tasuta aval-
dada tööpakkumiskuulutusi ja teha otsinguid 
rahvusvahelise tasemega teadlaste CV-de hul-
gast.

Võite siseneda ka otse 35 partnerriigi töövahen-
dusportaalidesse, mis sisaldavad teavet teadus-
ala töökohtade ja rahastamisvõimaluste, samuti 
igas riigis osutatavate individuaalsete teenuste 
kohta.

EURAXESS Services

on 35 Euroopa riigis asuvast rohkem kui kahe-
sajast keskusest koosnev võrgustik.

Teadlastel aitavad need keskused kavandada ja 
korraldada nende ja nende pere elu välisriigis. 
See tasuta personaalteenus aitab neil lahenda-
da majutus-, viisa- ja tööloaküsimusi, korraldada 
keeleõpet, laste õppimist koolis, sotsiaalkind-
lustust ja meditsiiniteenuseid.

Teie teenistuses on hästi informeeritud mees-
kond. Leidke teie lähedal asuv EURAXESS  
Services keskus ja lugege selle edulugusid.

EURAXESS Rights

pakub põhjalikku teavet Euroopa teadlaste 
harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi kohta.

Hartas on sätestatud teadlaste ning teadus- ja 
rahastamisasutuste õigused ja kohustused.

Juhendi eesmärk on tagada Euroopas kõikide 
teadlaste võrdne kohtlemine ning see suuren-
dab läbipaistvust nende töölevõtmisel.

Paljud juhtivad teadusasutused on juba juhen-
di ja hartaga ühinenud: need on loetletud  
ühinenute lõigus.
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