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“EURAXESS – Researchers in Motion” är
inkörsporten till attraktiva forskarkarriärer i Europa
och till en pool med forskartalanger av världsklass.
Genom att främja forskarrörligheten hjälper
EURAXESS till att göra Europa till ett område med
framstående vetenskaplig forskning.

är en interaktiv webbtjänst för europeiska forskare som arbetar utanför Europa. Tjänsten ska
hjälpa dem att ha kontakt sinsemellan och med
Europa.

Det europeiska området för forskningsverksamhet
erbjuder helt nya möjligheter, inte bara för
forskare som önskar gå vidare i sin karriär i ett
annat europeiskt land, utan även för vetenskapliga
organisationer som letar efter internationella
talanger.

Tjänsten finns i USA och Japan och kommer
snart i Kina. Medlemskapet är kostnadsfritt.
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Den omfattar webbforum, forskardatabas,
e-postutskick och e-nyhetsbrev. Nätverksbyggande aktiviteter anordnas regelbundet för
medlemmar.
EURAXESS Links lämnar information om karriärmöjligheter i Europa, transnationellt forskningssamarbete och europeisk forskningspolitik.

forskare

Var med som viktig aktör och skapa detta område
med högklassig forskning. Utnyttja möjligheten
att arbeta tillsammans med de bästa forskarna
och få tillgång till forskningsmiljöer av världsklass.
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EURAXESS Jobs

EURAXESS Services

är ett rekryteringsverktyg utan stress och utan
avgifter.

är ett nätverk med mer än tvåhundra center i 35
europeiska länder.

Som forskare finner du en stor mängd ständigt
uppdaterad information om lediga jobb,
finansieringsmöjligheter och stipendier över
hela Europa. Genom att anslå ditt CV ger du
dem som rekryterar en möjlighet att hitta dig.

Centren bistår dig som forskare och din familj
med att planera och organisera er vistelse i ett
främmande land. Dessa kostnadsfria individuellt
anpassade tjänster hjälper er att ta itu med
frågor som bostad, visum och arbetstillstånd,
språklektioner, skolor för era barn, social
trygghet och sjukvård.

Som företag eller forskningsinstitution kan du
publicera lediga jobb kostnadsfritt och söka efter
framstående internationella forskares CV.
Du kan också direkt nå de 35 partnerländernas
jobbportaler som innehåller information både
om forskarjobb och finansieringsmöjligheter
samt individuellt anpassade tjänster i varje land.
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Ett team med välinformerad personal står till
ert förfogande. Leta upp ett EURAXESS
Services center i er närhet och läs om några av
framgångssagorna.

EURAXESS Rights

lämnar information om den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av
forskare.
Stadgan anger rättigheter och skyldigheter för
såväl forskare som för forskningsinstitutioner
och forskningsfinansiärer.
Riktlinjerna syftar till att säkerställa en likvärdig
behandling av alla forskare i Europa och
ökagenomsynligheten vid rekrytering.
Ett stort antal ledande forskningsinstitutioner
har redan undertecknat stadgan och riktlinjerna. I avsnittet om undertecknare kan du se vilka
de är.

9/19/08 11:31:46 AM

