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Přehled aktivit EURAXESS

portál uveřejňující nabídky práce, grantů a stipendií

asistence vědcům a jejich rodinám

informace o Chartě a Kodexu pro výzkumné pracovníky

kontakt s vědci mimo Evropu



EURAXESS Jobs

Existence části vyhrazené registrovaným uživatelům:

a) Vědecké organizace hledající vhodné kandidáty na 

pracovní pozici

b) Vědci hledající vhodnou pracovní nabídku 



EURAXESS Jobs

Vědci mají možnost vystavení svého životopisu v části 

vyhrazené registrovaným uživatelům.

Registrované organizace mohou zadávat volné 

pracovní pozice ve vědě a výzkumu a také 

procházet životopisy. V případě zájmu mohou 

oslovit vhodného kandidáta (funkce Search 4 CV)



EURAXESS Jobs

Cílová skupina: výzkumní pracovníci a vědecké organizace

Proč pro mě?: informace o pracovních pozicích a grantech ve vědě a výzkumu v 38 
evropských zemích

Registrované organizace: > 5 000

Profily výzkumníků: > 60 000

Aktivní životopisy: ~ 18 000

Počet publikovaných pozic: od března 2011, > 2,000 /den*

Počet stipendií/grantů: > 300 /den

Unique Visitors v r. 2010: ~ 500,000 (~ 100,000 víc než v r. 2009 )

Page Views v r. 2010: ~ 5,000,000 (~ 1,400,000 víc než v r. 2009) 

* V roce 2010 ~ 7,500 pozic bylo publikováno!



EURAXESS Jobs

◦ http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/


EURAXESS Jobs



EURAXESS Jobshttp://www.euraxess.cz/jobs/search-jobs/

http://www.euraxess.cz/jobs/search-jobs/
http://www.euraxess.cz/jobs/search-jobs/
http://www.euraxess.cz/jobs/search-jobs/


Portál EURAXESS.CZ



EURAXESS Services

Více než 200 servisních center v 38 evropských zemích



EURAXESS Česká republika

2 servisní centra

 SSČ AV ČR Praha

 Jihomoravské centrum pro      
mezinárodní mobilitu v Brně

8 regionálních kontaktních míst při 
univerzitách

 Praha (UK, ČVUT)

 České Budějovice (JČU) 

 Plzeň (ZU) 

 Liberec (TULI) 

 Hradec Králové (UHK) 

 Ostrava (VŠB-TUO)

 Olomouc (UPOL)

1 Bridgehead Organisation

 SSČ AV ČR Praha



EURAXESS Česká republika

◦ Poskytujeme informace a asistenci ohledně následujících témat:

• vstupní podmínky/víza

• ubytování

• zdravotní péče

• sociální zabezpečení

• daňový systém

• jazykové kurzy

• školka/školka, rodina

• běžný život

• informace o zemi/městě





EURAXESS Česká republika

◦ Vzdělávací aktivity

- semináře a konzultace na různá témata (cizinecký zákon, 

daňová problematika, zdravotní pojištění….

- „Měsíc mobility“ – cyklus seminářů

- školení pro spolupracovníky v regionech

◦ Propagace EURAXESS ČR na národní i mezinárodní úrovni



Další aktivity EURAXESS ČR

◦ Vzdělávací aktivity

- pravidelné kurzy českého jazyka pro zahraniční výzkumníky

- letní intenzivní škola českého jazyka

◦ Kulturní akce (společná setkání, výlety……..)



Děkuji Vám za pozornost!

Kontakt: 

EURAXESS Centrum Praha

Vodičkova 40, Praha 1

Viktória Bodnárová

tel.: 221 146 837 

e-mail: bodnarova@ssc.cas.cz

www.euraxess.cz

mailto:bodnarova@ssc.cas.cz
http://www.euraxess.cz/

