
“EURAXESS – Researchers in Motion” je portal, ki 
raziskovalcem nudi dostop do izbire privlačnih poklicnih 
poti v Evropi in ki združuje raziskovalne talente 
svetovnega razreda. EURAXESS spodbuja mobilnost 
raziskovalcev in tako pomaga Evropi, da se na področju 
znanstvenih raziskav vzpostavi kot območje odličnosti. 

Evropski raziskovalni prostor nudi potencialno nove 
priložnosti tako raziskovalcem, ki želijo nadaljevati svojo 
poklicno pot v drugi evropski državi, kot tudi znanstvenim 
organizacijam, ki iščejo talente iz drugih držav.

Izkoristite priložnost za sodelovanje z najboljšimi učenjaki 
ter dostop do raziskovalne infrastrukture svetovnega 
razreda in tako odigrajte ključno vlogo pri ustvarjanju 
tega območja odličnosti.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

nudi evropskim raziskovalcem, ki so zaposleni v 
tujini, interaktivne spletne storitve, s pomočjo 
katerih se raziskovalci povezujejo drug z drugim in 
tudi z Evropo.

Na voljo so spletni forum, baza podatkov o 
raziskovalcih, elektronska sporočila, elektronske 
novice, za člane pa se redno organizirajo tudi 
srečanja za namen povezovanja v mrežo. 

EURAXESS Links nudi informacije o poklicnih 
priložnostih v Evropi, možnostih čeznacionalnega 
sodelovanja na področju raziskav ter evropski 
raziskovalni politiki. 

Izvaja se v ZDA in na Japonskem, Kitajska pa se na to 
še pripravlja. Članstvo je brezplačno.

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

je brezplačno orodje za iskanje in ponujanje 
zaposlitve brez dodatnih naporov. 

Raziskovalcem so ves čas na voljo sveže informacije 
o prostih delovnih mestih, možnostih financiranja in 
štipendijah po vsej Evropi. Z objavo življenjepisa vas 
bodo delodajalci lažje našli. 

Podjetja in raziskovalni inštituti lahko brezplačno 
objavljajo prosta delovna mesta in iščejo življenjepise 
vrhunskih raziskovalcev iz drugih držav.

Na voljo je tudi neposreden dostop do nacionalnih 
zaposlitvenih portalov 35 držav partnerk, ki 
vsebujejo informacije o zaposlitvah na področju 
raziskovanja in možnostih financiranja, kakor tudi o 
storitvah po meri uporabnikov, ki so na voljo v vsaki 
posamezni državi.

EURAXESS Services

je mreža, v katero je vključenih več kot dvesto 
centrov iz 35 evropskih držav. 

Ti centri raziskovalcem in njihovim družinam 
pomagajo pri načrtovanju in organiziranju bivanja v 
drugi državi. Gre za storitev po meri uporabnika, ki 
pomaga pri reševanju vprašanj, kot so nastanitev, 
vizumi in delovna dovoljenja, učenje tujih jezikov, 
šolanje otrok, socialno zavarovanje in zdravstveno 
varstvo. 

Pri tem vam pomaga skupina ljudi, ki ima vse 
potrebne informacije. Poiščite najbližji center 
EURAXESS Services in si preberite nekaj zgodb o 
uspehu.

EURAXESS Rights

vsebuje vse informacije o Evropski listini za 
raziskovalce in Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju 
raziskovalcev. 

Listina opredeljuje pravice in dolžnosti raziskovalcev, 
kakor tudi raziskovalnih in finančnih institucij. 

Namen kodeksa je zagotoviti enako obravnavo 
vseh raziskovalcev v Evropi in večati preglednost pri 
njihovem zaposlovanju. 

Listino in kodeks je že podpisalo veliko število 
vodilnih raziskovalnih institucij: za katere institucije 
gre, si lahko preberete v rubriki Podpisniki.
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