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“EURAXESS – Researchers in Motion” ir ceļš uz
lielisku pētniecisko karjeru Eiropā, kā arī iespēja piesaistīt pasaules līmeņa pētniecības talantus. Veicinot pētnieku mobilitāti, EURAXESS palīdz nostiprināt Eiropu
vadošā pozīcijā zinātniskās pētniecības sfērā.

sniedz interaktīvus tīmekļa pakalpojumus Eiropas
pētniekiem, kas strādā ārvalstīs, lai nodrošinātu
viņu un visas Eiropas savstarpējo komunikāciju.

Eiropas Pētniecības zona piedāvā potenciāli iepriekš vēl
nebijušas iespējas ne tikai pētniekiem, kas saskata sa-

Jums būs pieejams tīmekļa forums, pētnieku datubāze, e-pasta paziņojumi, elektroniski informatīvi
materiāli, turklāt tiek regulāri organizēti iepazīšanās
pasākumi.

EURAXESS Links jau darbojas ASV un Japānā, savukārt Ķīna gatavojas tam pievienoties. Dalība pētniekiem ir bez maksas.
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zinātniskām organizācijām, kas meklē starptautiska
mēroga talantus.
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EURAXESS Links nodrošina informāciju par karjeras
iespējām Eiropā, transnacionālu pētniecisku sadarbību un Eiropas pētniecisko politiku.

vas karjeras tālāku izaugsmi citā Eiropas valstī, bet arī

Kļūstiet par vienu no pirmajiem šo iespēju izmantošanā
un veidošanā, iegūstot izdevību strādāt ar labākajiem
zinātniekiem un saņemot pieeju pasaules līmeņa pētniecības iespējām.
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EURAXESS Jobs

ir bezmaksas personāla atlases instruments bez
lieka stresa.
Kā pētniekam jums būs pieejama plaša un pastāvīgi
atjaunināta informācija par darba vakancēm,
līdzekļu ieguves iespējām un stipendijām visā
Eiropā. Sava CV iesniegšana ļaus darba devējiem jūs
atrast.
Kā uzņēmums vai pētniecisks institūts jūs varēsiet
izziņot par savām vakancēm bez maksas un meklēt
nepieciešamos darbiniekus starptautisku augstākās
klases pētnieku vidū.

EURAXESS Services

ir vairāk nekā divsimt centru tīkls 35 Eiropas valstīs.
Šie centri palīdzēs jums un jūsu ģimenei izplānot un
organizēt uzturēšanos svešā valstī. Šis bezmaksas
personalizētais pakalpojums palīdzēs jums atrisināt
dzīvesvietas, vīzas un darba atļaujas, valodas kursu,
skolu jūsu bērniem, sociālās apdrošināšanas, medicīniskās aprūpes u.c. jautājumus.
Jūsu rīcībā būs kompetentu darbinieku komanda.
Atrodiet sev tuvāko EURAXESS Services centru un
uzziniet par citu veiksmīgo pieredzi.

EURAXESS Rights

nodrošina visu nepieciešamo informāciju par Eiropas Pētnieku hartu un Rīcības kodeksu pētnieku
uzņemšanai darbā.
Harta nosaka pētnieku, kā arī pētniecības un līdzekļu piešķiršanas iestāžu tiesības un pienākumus.
Savukārt kodeksa mērķis ir nodrošināt Eiropā vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pētniekiem un uzlabot
pārskatāmību, tos pieņemot darbā.
Hartu un kodeksu ir jau parakstījis liels skaits vadošo pētniecisko iestāžu: uzziniet par tām parakstītāju
sadaļā.

Jūs arī varēsiet piekļūt visu 35 partnervalstu darba
portāliem, kas satur informāciju par pētnieciskajiem
darbiem un līdzekļu piesaistes iespējām, kā arī
personalizētiem pakalpojumiem katrā no valstīm.
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