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Løsninge
EURAXESS Links

“EURAXESS – Researchers in Motion” er
indgangen til attraktive forskningskarrierer i Europa
og til en pool af forskningstalenter i verdensklasse.
EURAXESS støtter forskeres mobilitet og medvirker
således til at gøre Europa til et ekspertiseområde
inden for videnskabelig forskning.

er en interaktiv webtjeneste for europæiske
forskere, der arbejder i udlandet, så de kan
holde kontakt indbyrdes og med Europa.

Det europæiske forskningsrum giver potentielt
hidtil usete muligheder, ikke blot for forskere, der
ønsker at fremme deres karriere i et andet EUland, men også for videnskabelige organisationer,
der er på udkig efter internationale talenter.

EURAXESS Links fungerer i USA og Japan, og
Kina er lige på trapperne. Det er gratis at være
medlem.
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Her er adgang til webforum, forskerdatabase,
e-mail-alerts og e-nyhedsbrev, og der afholdes regelmæssigt networking-arrangementer
for medlemmerne.
EURAXESS Links oplyser om karrieremuligheder i Europa, tværnationale forskningssamarbejder og europæiske forskningspolitikker.

forskere

Bliv en nøglespiller i etableringen af dette
ekspertiseområde og grib chancen til at arbejde
sammen med de bedste videnskabsfolk og få
adgang til forskningsfaciliteter i verdensklasse.
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EURAXESS Jobs

EURAXESS Services

er et gratis rekrutteringsværktøj, man kan bruge
uden at blive stresset.

er et netværk på over 200 centre i 35 europæiske
lande.

Som forsker finder du et væld af ajourførte
oplysninger om ledige stillinger, finansieringsmuligheder og stipendier i hele Europa. Læg
dit cv ud, så de, der skal ansætte en forsker, kan
finde dig.

Hvis du er forsker, kan disse centre bistå dig og
din familie med at planlægge og arrangere jeres ophold i et andet land. Denne individuelle
service er gratis og kan hjælpe med at løse
problemer i forbindelse med f.eks. bolig, visum
og arbejdstilladelser, sprogundervisning, skole
til dine børn, social sikring og lægehjælp.

Som virksomhed eller forskningsinstitut kan du
gratis opslå ledige stillinger og søge på cv’er fra
højtkvalificerede internationale forskere.
Du kan også få direkte adgang til de 35 partnerlandes nationale jobportaler, som indeholder
information om forskningsjob og finansieringsmuligheder og om individuelle tjenesteydelser i
hvert land.
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Et team af kvalificerede medarbejdere står til
din rådighed. Find det nærmeste EURAXESS
Services-center og læs nogle af succeshistorierne.

EURAXESS Rights

giver dig alle oplysninger om det europæiske
charter for forskere og adfærdskodeksen for
ansættelse af forskere.
Chartret fastsætter forskeres og forsknings- og
finansieringsinstitutioners rettigheder og pligter.
Kodeksen har til formål at sikre ligebehandling af
alle forskere i Europa og gør ansættelsen af dem
mere gennemskuelig.
En lang række førende forskningsinstitutioner
har allerede undertegnet charter og kodeks. Se
hvem det er i afsnittet om underskrivere.
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