
Az “EURAXESS – Researchers in Motion” vonzó 
európai kutatói karrierek építéséhez, és kiemelkedő ku-
tatói tehetségek felkutatásához nyújt egyedülálló segít-
séget.  A kutatói mobilitás elősegítésével az EURAXESS 
hozzájárul az európai tudományos kiválóság térségének 
megteremtéséhez. 

Az Európai Kutatási Térség soha nem látott lehetősége-
ket kínál nemcsak a karrierjüket más európai országban 
folytatni kívánó kutatók számára, hanem a nemzetközi 
tehetségeket kereső, tudományos tevékenységet végző 
szervezetek számára is.

Vegyen részt Ön is e rendkívüli közösség megteremtésé-
ben, megragadva a lehetőséget, hogy a legjobb tudó-
sokkal dolgozzon együtt, és hogy eljuthasson a világ él-
vonalába tartozó kutatóintézetekbe.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

Az EURAXESS Links interaktív webes szolgáltatá-
sokat kínál a külföldön dolgozó európai kutatók 
számára, hogy ezzel is segítse őket az egymással 
és Európával való kapcsolattartásban. 

Webes fórum, kutatói adatbázis, e-mailes értesíté-
sek és elektronikus hírlevél áll a kutatók rendelke-
zésére, valamint a tagok rendszeres időközönként 
szervezett hálózatépítő eseményeken is részt ve-
hetnek. 

Az EURAXESS Links információt nyújt az európai 
karrierlehetőségekről, a nemzeteken átívelő kuta-
tói együttműködésekről és az európai kutatási 
irányelvekről. 

A szolgáltatás az Egyesült Államokban és Japán-
ban már működik, és kiépítése Kínában is folya-
matban van. A tagság ingyenes.

http://ec.europa.eu/euraxess
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Megoldások kutatók számára
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EURAXESS Jobs 

Az EURAXESS Jobs az álláskeresés stresszmentes 
és ingyenes eszköze. 

Kutatóként bőséges és folyamatosan frissülő infor-
mációt kap a szabad állásokról, a támogatási lehe-
tőségekről és az ösztöndíjakról szerte Európában. 
Ha közzéteszi az önéletrajzát, az álláskínálók köz-
vetlenül is meg tudják önt keresni. 

Vállalatként vagy kutatóintézetként nemcsak in-
gyen hirdetheti meg a betöltendő pozíciókat, ha-
nem ingyen is kereshet a nemzetközi színvonalú 
kutatók önéletrajzai között.

Elérheti továbbá mind a 35 partnerország nemzeti 
állásközvetítő portálját, ahol további információt 
kaphat a kutatói állásokról, a támogatási lehetősé-
gekről, valamint a személyre szabott szolgáltatá-
sokról minden országban. 

EURAXESS Services

Az EURAXESS Services hálózat több mint kétszáz 
központot fog össze Európa 35 országából. 

Ezek a központok tájékoztatást és tanácsot adnak az 
idegen országban való tartózkodás megtervezésé-
ről és megszervezéséről a kutatók, és családjuk szá-
mára. Ez az ingyenes és személyre szabott szolgál-
tatás segít megoldani az olyan problémákat, mint a 
szállás, a vízum, a munkavállalói engedély, a nyelv-
órák, az iskolák a gyermekei számára, valamint a tár-
sadalombiztosítás és az orvosi ellátás. 

A központokban felkészült tanácsadók várják je-
lentkezését. Keressen egy önhöz közeli EURAXESS 
Services központot, és olvasson el néhány sikertör-
ténetet.

EURAXESS Rights

Az EURAXESS Rights rendelkezésére bocsát minden 
információt az Európai Kutatói Chartáról és a Kuta-
tók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexéről. 

A Charta ismerteti a kutatók, valamint a kutató- és 
egyéb támogatást nyújtó intézmények jogait és kö-
telességeit. 

A Kódex célja az egyenlő bánásmód biztosítása az 
összes európai kutató számára, és a felvételük során 
alkalmazott eljárások átláthatóbbá tétele. 

Vezető kutatóintézetek igen nagy számban írták 
már alá a Chartát és a Kódexet: az „Aláírók” 
(Signatories) címszó alatt megtalálja, hogy melyek 
ezek.


