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EURAXESS Links

“EURAXESS – Researchers in Motion” reprezintă
o cale către cariere atractive în cercetare în Europa
şi către un rezervor de talente de talie mondială din
domeniul cercetării. Sprijinind mobilitatea cercetătorilor, EURAXESS ajută la stabilirea Europei ca o
arie de excelenţă în domeniul cercetării ştiinţifice.

EURAXESS Links oferă informaţii cu privire la
oportunităţi de dezvoltare a carierei în Europa,
colaborări transnaţionale în domeniul cercetării şi
politici europene de cercetare.
Serviciul funcţionează în Statele Unite şi în Japonia,
iar în China este în curs de pregătire. Afilierea este
gratuită.
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oferă cercetătorilor europeni care lucrează în străinătate servicii web interactive pentru a-i menţine
uniţi atât între ei, cât şi cu Europa.
Sunt disponibile forumuri web, baze de date ale
cercetătorilor, alerte prin e-mail, buletine
informative electronice, iar membrii beneficiază
de evenimente de interrelaţionare organizate
periodic.

ri

cercetăto

Aria Europeană a Cercetării oferă oportunităţi potenţial nemaiîntâlnite, nu doar pentru cercetătorii
care aspiră la o avansare în carieră într-o altă ţară
europeană, dar şi pentru organizaţiile ştiinţifice în
căutare de talente internaţionale.
Fiţi un jucător activ în crearea acestei arii de excelenţă, profitând de oportunitatea de a lucra alături
de specialişti de vârf şi de a avea acces la facilităţi
de cercetare de nivel mondial.

/euraxess

u
.europa.e
http://ec

http://ec.europa.eu/euraxess
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EURAXESS Jobs

EURAXESS Services

este un instrument de recrutare lipsit de orice griji,
care nu percepe nicio taxă.

este o reţea ce conţine peste două sute de centre
situate în 35 de ţări europene.

Ca cercetător, veţi găsi o abundenţă de informaţii
actualizate în mod constant cu privire la locuri de
muncă vacante, oportunităţi de finanţare şi granturi
de cercetare în întreaga Europă. Prin postarea CVului dvs. daţi posibilitatea celor care se ocupă de
recrutare să vă găsească.

Ca cercetător, aceste centre vă oferă asistenţă atât
dumneavoastră, cât şi familiei dvs. în a vă planifica
şi organiza şederea într-o ţară străină. Acest serviciu
personalizat, oferit în mod gratuit, vă ajută în
abordarea unor chestiuni precum cazarea, viza şi
permisele de muncă, orele de limbi străine, şcoli
pentru copiii dvs., asigurările sociale şi îngrijirea
medicală.

Ca şi companie sau institut de cercetare, puteţi
afişa gratuit locuri vacante şi puteţi căuta CV-urile
unor cercetători internaţionali de prim rang.
Beneficiaţi, de asemenea, de acces direct la portalurile naţionale de locuri de muncă din cele 35 de
state partenere, care conţin informaţii cu privire la
locuri de muncă în domeniul cercetării şi la oportunităţi de finanţare, precum şi cu privire la serviciile
personalizate din fiecare ţară.
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Un personal bine informat vă stă la dispoziţie.
Găsiţi un centru EURAXESS Services în apropiere
de dvs. şi citiţi câteva dintre poveştile de succes.

EURAXESS Rights

oferă toate informaţiile legate de Carta Europeană
a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru
Recrutarea Cercetătorilor.
Carta stipulează drepturile şi obligaţiile cercetătorilor, precum şi instituţii de cercetare şi finanţare.
Codul vizează asigurarea unui tratament egal
pentru toţi cercetătorii din Europa şi sporeşte
transparenţa în cadrul procesului de recrutare a
acestora.
Un număr mare de institute de cercetare de vârf au
subscris deja la Cartă şi la Cod: aflaţi care sunt
acestea în secţiunea „Semnatari” (Signatories).
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