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Oplossin
EURAXESS Links

“EURAXESS – Researchers in Motion” is de
toegangspoort zowel tot aantrekkelijke onderzoekscarrières in Europa als tot een veelheid van
talent van wereldklasse. Door het ondersteunen
van mobiliteit van onderzoekers helpt EURAXESS
Europa op de kaart te zetten als continent van excellentie in wetenschappelijk onderzoek.

U krijgt er toegang tot een webforum, een
onderzoekersdatabank, e-mail alerts en een
e-nieuwsbrief. Bovendien worden regelmatig
netwerkevenementen georganiseerd voor de
leden.
EURAXESS Links biedt informatie over carrièremogelijkheden in Europa, over transnationale
samenwerkingsverbanden voor onderzoek en
over onderzoekbeleid in Europa.
Dit project loopt momenteel in de Verenigde
Staten en Japan; China volgt binnenkort. Lidmaatschap is gratis.
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geeft Europese onderzoekers in het buitenland
de kans om via interactieve webdiensten een
netwerk te vormen en op de hoogte te blijven
van ontwikkelingen in Europa.

De Europese Onderzoeks Ruimte biedt ongekende kansen, niet alleen voor onderzoekers op zoek
naar carrièrestappen in andere Europese landen,
maar ook voor wetenschappelijke organisaties op
zoek naar internationaal talent.
Wordt een sleutelfiguur in de realisatie van deze
ruimte van excellentie en grijp de kans om met de
beste wetenschappers te werken en toegang te
krijgen tot onderzoeksfaciliteiten van wereldklasse.
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EURAXESS Jobs

EURAXESS Services

is een rekruteringstool zonder stress.
Volledig gratis.

is een netwerk van meer dan tweehonderd
centra in 35 Europese landen.

Als onderzoeker vindt u een rijkdom aan voortdurend bijgewerkte informatie over vacatures,
financieringsmogelijkheden en beurzen in heel
Europa. Upload uw cv zodat werkgevers u kunnen vinden!

Als onderzoeker kunt u een beroep doen op
deze centra voor hulp bij het plannen en
organiseren van uw verblijf en dat van uw gezin
in het buitenland. Deze gepersonaliseerde
dienst is gratis en ondersteunt u onder meer bij
het regelen van accommodatie, visums en
werkvergunningen, taalcursussen, een school
voor uw kinderen, sociale zekerheid en
gezondheidszorg.

Bedrijven of onderzoeksinstituten kunnen gratis
vacatures uploaden en cv’s zoeken van internationale wetenschappers van de bovenste plank.
U heeft bovendien rechtstreeks toegang tot de
nationale vacatureportalen van de 35 deelnemende landen. Hier vindt u informatie over onderzoekvacatures en financieringsmogelijkheden,
evenals gepersonaliseerde diensten in elk land.
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Een gespecialiseerd team staat tot uw dienst.
Vindt het dichtstbijzijnde EURAXESS Services
centrum en lees een aantal succesverhalen.

EURAXESS Rights

biedt alle informatie over het Europees Handvest
voor Onderzoekers en de Gedragscode voor de
Rekrutering van Onderzoekers.
Het Handvest geeft een overzicht van de rechten
en plichten van onderzoekers, evenals onderzoeks- en financieringsinstellingen.
De Gedragscode streeft naar de gelijke behandeling van onderzoekers in heel Europa en bevordert een transparantere aanwerving.
Talrijke toonaangevende onderzoeksinstellingen
hebben het Handvest en de Gedragscode reeds
ondertekend. Ontdek ze in de rubriek ‘Ondertekenaars’.
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