
„EURAXESS – Researchers in Motion“ je brá-
nou do sveta zaujímavých výskumných pracov-
ných pozícií  v Európe a  spoločnosti talentovaných 
výskumníkov svetovej triedy. Podporovaním mo-
bility výskumníkov napomáha EURAXESS vytvárať 
Európu ako priestor excelentnosti v oblasti vedec-
kého výskumu. 

Európsky výskumný priestor má potenciál poskytnúť 
nečakané príležitosti nielen výskumníkom, ktorí chcú 
vo svojej kariére napredovať v inej európskej krajine, 
ale aj výskumným organizáciám vyhľadávajúcim me-
dzinárodné talenty.

Využite príležitosť pracovať s najlepšími vedcami a 
získať prístup k výskumným zariadeniam sve-tovej 
triedy, staňte sa kľúčovým hráčom pri vytváraní 
tohto priestoru excelentnosti.

http://ec.europa.eu/euraxess

EURAXESS Links

poskytuje interaktívne webové služby pre európ-
skych výskumníkov pracujúcich mimo Európy, aby 
udržiavali vzájomný kontakt a väzby s Európou.

K dispozícii je aj webové fórum, databáza  
výskumných pracovníkov, e-mailové upo-zornenia, 
elektronický časopis; navyše sa pre členov pravidel-
ne organizujú spoločné podujatia. 

EURAXESS Links poskytuje informácie o možnos-
tiach budovania kariéry v Európe, medzinárodnej 
výskumnej spolupráci a európskych politikách vo 
výskume. 

V súčasnosti existuje v USA a Japonsku, pripravuje 
sa v Číne. Členstvo je bezplatné.

http://ec.europa.eu/euraxess
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Riešenia pre výskumníkov

KI-81-08-365-SK-D



EURAXESS Jobs 

je bezplatný a nekomplikovaný nástroj pre nábor 
výskumných pracovníkov. 

Ako výskumný pracovník tu nájdete množstvo ne-
ustále aktualizovaných informácií o voľných pra-
covných miestach, možnostiach financovania a 
štipendiách a grantoch v celej Európe. Ak zverejní-
te svoj životopis, pracovníci personálnych oddele-
ní si vás budú môcť nájsť. 

Ako výskumný ústav alebo firma môžete bezplat-
ne zverejňovať ponuky voľných pracovných miest 
a vyhľadávať životopisy vynikajúcich výskumných 
pracovníkov z iných krajín.

Taktiež máte priamy prístup na národné portály 
EURAXESS Jobs v 35 partnerských krajinách, kde sa 
nachádzajú informácie o výskumných pracovných 
miestach a možnostiach  financovania, ako aj kon-
takty na individuálne konzultačné služby centier v 
každej krajine.

EURAXESS Services

je sieť viac než dvesto centier nachádzajúcich sa v 
35 európskych štátoch. 

Tieto centrá vám ako výskumnému pracovníkovi, 
ale aj vašej rodine, pomôžu s plánovaním a zorga-
nizovaním pobytu v zahraničí. Poskytnú vám bez-
platné osobné konzultácie, ktoré vám pomôžu rie-
šiť otázky spojené  nielen s financo-vaním vášho 
pobytu, ale aj s ubytovaním, vízami a pracovnými 
povoleniami, štúdiom jazyka, školami pre vaše 
deti, sociálnym poistením zabezpečením a zdra-
votnou starostlivosťou. 

Informovaní pracovníci centier vám radi pomôžu. 
Vyhľadajte centrum EURAXESS Services vo vašom 
najbližšom okolí a prečítajte si príklady úspešne 

vyriešených prípadov.  

EURAXESS Rights

poskytuje všetky informácie o Európskej charte 
výskumných pracovníkov a Kódexe správania pre 
nábor výskumných pracovníkov. 

Charta vymedzuje práva a povinnosti výskumných 
pracovníkov, ako aj výskumných a financujúcich 
inštitúcií. 

Cieľom Kódexu je zabezpečiť rovnaké zaobchá-
dzanie so všetkými výskumníkmi v Európe a zvýšiť 
transparentnosť pri ich nábore. 

Chartu a  Kódex už podpísalo veľa popredných vý-
skumných inštitúcií: ich zoznam nájdete v časti 
Signatári.


