
“EURAXESS – Researchers in Motion” on 
väylä mielenkiintoisiin tutkimusuriin Euroopassa 
sekä maailmanluokan tutkijavarantoon. Tuke-
malla tutkijoiden liikkuvuutta Euraxess auttaa 
tekemään Euroopan unionista korkealaatuisen 
tieteellisen tutkimusalueen. 

Eurooppalainen tutkimusalue tarjoaa ennennä-
kemättömiä mahdollisuuksia, eikä vain tutkijoille, 
jotka haluavat edistää uraansa toisessa Euroopan 
maassa, vaan myös tieteellisille organisaatioille, 
jotka etsivät kansainvälisiä kykyjä.

Ole avainasemassa luomassa korkealaatuista 
tutkimusaluetta ja tartu tilaisuuteen työskennellä 
parhaiden tiedemiesten kanssa huipputason 
tutkimuslaitoksissa.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

tarjoaa ulkomailla asuville eurooppalaisille 
tutkijoille vuorovaikutteisia verkkopalveluja, 
joiden tarkoitus on pitää tutkijat yhteydessä 
toisiinsa ja Euroopan unioniin.

Tutkijoiden käytettävissä ovat keskustelupals-
ta, tutkijoiden tietokanta, sähköpostihälytykset 
ja virtuaalinen uutiskirje. Jäsenten verkostoitu-
mistapahtumia järjestetään säännöllisesti. 

Euraxess Links antaa tietoa uramahdollisuuk-
sista Euroopassa, monikansallisista tutkimus-
yhteistyöhankkeista sekä eurooppalaisista  
tutkimustavoista. 

Se toimii Yhdysvalloissa ja Japanissa, suunnit-
teilla on laajentuminen myös Kiinaan. Jäsenyys 
ei maksa mitään.

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

on stressitön, ilmainen rekrytointityökalu. 

Tutkijana löydät runsaasti päivitettyä tietoa avoi-
mista työpaikoista, rahoitusmahdollisuuksista ja 
stipendeistä ympäri Eurooppaa. Lähetettyäsi 
ansioluettelosi rekrytoijat voivat ottaa sinuun 
yhteyttä. 

Yritys tai tutkimuslaitos voi ilmoittaa vapaista 
paikoista ilmaiseksi ja hakea kansainvälisten 
huippututkijoiden ansioluetteloja.

Pääset myös suoraan käsiksi 35 yhteistyömaan 
kansallisiin työnhakuportaaleihin, jotka sisältävät 
tietoa tutkimustyöpaikoista ja rahoitusmah-
dollisuuksista sekä henkilökohtaisista palveluista 
kussakin maassa. 

EURAXESS Services

on yli kahdensadan 35 Euroopan maassa 
toimivan keskuksen verkosto. 

Nämä keskukset auttavat tutkijaa ja hänen 
perhettään suunnittelemaan ja järjestämään 
muuton vieraaseen maahan. Tämä maksuton, 
henkilökohtainen palvelu auttaa sinua hoitamaan 
kuntoon tärkeät asiat kuten asumisjärjestelyt, 
viisumit ja työluvat, kielikurssit, lasten koulut, 
sosiaaliturvan ja terveyspalvelut. 

Palveluksessasi on asiantunteva henkilökunta. 
Etsi lähin Euraxess Services -keskus ja lue 
menestystarinoita.

EURAXESS Rights

antaa kaikki tarvittavat tiedot tutkijoiden  
eurooppalaisesta peruskirjasta sekä tutkijoi-
den työhönottoa koskevasta säännöstöstä. 

Peruskirjassa luetteloidaan sekä tutkijoiden 
että tutkimus- ja rahoituslaitosten oikeudet ja 
velvollisuudet. 

Säännöstö pyrkii varmistamaan kaikkien  
Euroopan tutkijoiden yhdenmukaisen kohtelun 
ja lisäämään avoimuutta rekrytointiin. 

Moni johtava tutkimuslaitos on jo allekirjoitta-
nut säännöstön ja peruskirjan– löydät ne  
Allekirjoittajat-osiosta.


