“E U R A X E S S R o a d s h o w “
Δευτζρα 19 Οκτωβρίου 2015, 10.00 – 16.00
Κεντρικι Βιβλιοκικθ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων

Πρόςκληςη
To Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων ςασ προςκαλεί ςτθν εκδιλωςθ «EURAXESS Roadshow», τθ Δευτζρα 19
Οκτωβρίου 2015 από τισ 10:00 ζωσ και τισ 16:00, θ οποία κα πραγματοποιθκεί ςτθν Κεντρική Βιβλιοθήκη
του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων και κα είναι ανοικτι ςτο κοινό.
Οι φοιτητζσ και οι ερευνητζσ που βρίςκονται ςτθν αρχι τθσ καριζρασ τουσ είναι ευπρόςδεκτοι να μασ
επιςκεφκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ για να ανακαλφψουν πϊσ κα βρουν θζςεισ απαςχόληςησ ςε
άλλεσ χϊρεσ και πϊσ θα αποκτήςουν πρόςβαςη ςε χρηματοδότηςη.
Κατά τθ διάρκεια του "Euraxess Roadshow" κα λάβει χϊρα ειδική εκδήλωςη με τίτλο: “ Η ςταδιοδρομία των
ερευνητϊν μζςα από την Ευρωπαϊκή Χάρτα & τον Κϊδικα Δεοντολογίασ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο Ζρευνασ ”
με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ Ευρωπαϊκήσ Χάρτασ για τουσ Ερευνητζσ και τον Κϊδικα Δεοντολογίασ για την
Πρόςληψη των Ερευνητϊν (Χ&Κ). Στο πλαίςιο τθσ ειδικισ εκδιλωςθσ κα πραγματοποιθκοφν Εργαςτήρια
με κεματολογία τθν προετοιμαςία ςυγγραφήσ ερευνητικϊν προτάςεων Horizon 20-20.
Τι είναι το δίκτυο EURAXESS;
Το δίκτυο EURAXESS είναι μια μοναδικι πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ζρευνασ (ERA) που παρζχει
πρόςβαςθ ςε ζνα πλιρεσ εφροσ πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για Ευρωπαίουσ και μθ Ερευνθτζσ,
που επικυμοφν να ακολουκιςουν ερευνθτικι ςταδιοδρομία ςτθν Ευρϊπθ. Το δίκτυο EURAXESS είναι μια
πανευρωπαϊκι πρωτοβουλία, ςτθν οποία αυτι τθ ςτιγμι ςυμμετζχουν 40 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Το Ελληνικό
Δίκτυο EURAXESS αποτελεί ιδιαίτερα ενεργό μζλοσ του ευρφτερου δικτφου και ςυνίςταται από 14 κόμβουσ,
ζνασ εκ των οποίων είναι το Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων.
Τι είναι το «EURAXESS Roadshow»;
Με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των ερευνθτϊν και των οργανιςμϊν, το «EURAXESS Roadshow» βρίςκεται
ςε περιοδεία, κατά τθν οποία είναι προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ ςε 35 πόλεισ ςε 16 χϊρεσ! Το Roadshow
κα επιςκεφτεί την πόλη των Ιωαννίνων ςτισ 19 Οκτωβρίου 2015 (Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων).
Στο ςθμείο τθσ εκδιλωςθσ κα παρζχεται άμεςη πρόςβαςη ςε πλθροφορίεσ μζςω εξειδικευμζνου
προςωπικοφ και ειδικά ςχεδιαςμζνων τερματικϊν ςτακμϊν (touch screen information stand), ςχετικά με τισ
παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ του δικτφου EURAXESS και πϊσ αυτζσ αξιοποιοφνται ςε όφελοσ τθσ ερευνητικήσ
καριζρασ. Επιπλζον, ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο κα βρίςκεται επαγγελματίασ φωτογράφοσ για
βιογραφικά ςημειϊματα και κα παρζχεται πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι πφλη εφρεςησ εργαςίασ «EURAXESS

Jobs». Το προςωπικό του ελλθνικοφ δικτφου EURAXESS είναι ζτοιμο να ςασ καλωςορίςει ςτην εκδήλωςη και
να ςασ παρζχει οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με τθν κινητικότητα των ερευνητϊν, τθν ανάπτυξη τησ
καριζρασ ςασ και το ρόλο των ςτρατηγικϊν ανθρωπίνων πόρων για τουσ ερευνθτζσ και τουσ οργανιςμοφσ.
Τι προςφζρει το δίκτυο EURAXESS;
- Εφρεςη εργαςίασ! Δθμοςιεφςτε το CV ςασ ςτο «EURAXESS Jobs», ϊςτε περιςςότεροι από 7500 ερευνθτικοί
οργανιςμοί, χρθματοδότεσ και επιχειριςεισ να μποροφν να το εξετάςουν. Υπάρχουν χιλιάδεσ προφορζσ
εργαςίασ και υποτροφίεσ ςε ζνα μεγάλο εφροσ ερευνθτικϊν αντικειμζνων, ςε Ευρωπαϊκζσ αλλά και τρίτεσ
χϊρεσ.
- Υποςτήριξη! Τα κζντρα κινθτικότθτασ ερευνθτϊν του δικτφου EURAXESS (EURAXESS Service Centres)
βρίςκονται δίπλα ςασ. Σιμερα υπάρχουν περιςςότερα από 260 EURAXESS Service centres ςε 40 χϊρεσ, που
ζχουν τθ δυνατότθτα να ςασ ενθμερϊςουν για κζματα φορολογίασ, κοινωνικισ αςφάλειασ, ςτζγαςθσ,
πρόςβαςθσ ςε τοπικζσ υπθρεςίασ υγείασ, κ.α.
- Βοήθεια ςτην επιλογή! Το «EURAXESS Rights» αςχολείται με τισ ςυνκικεσ εργαςίασ των ερευνθτϊν ςτθν
Ευρϊπθ. Αναηθτιςτε το λογότυπο «HR Excellence in Research» ςτουσ οργανιςμοφσ όταν αναηθτείτε εργαςία!
Δεδομζνα και ςτοιχεία







Το EURAXESS είναι πραγματικά πανευρωπαϊκό και λαμβάνει τθ ςτιριξθ 40 ςυμμετεχόντων χωρϊν ςε
ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Περιςςότερα από 530 μζλθ του προςωπικοφ EURAXESS, ςε 260 κζντρα
εξυπθρζτθςθσ, προςφζρουν εξατομικευμζνθ βοικεια. Παράλλθλα, θ ιςτοςελίδα προςφζρει ζνα
ενιαίο ςθμείο πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ από διάφορεσ χϊρεσ.
Το EURAXESS ζχει απαντιςει περιςςότερα από 900.000 ερωτιματα ερευνθτϊν ζωσ ςιμερα. Αυτά
αφοροφν ςυνικωσ κζςεισ απαςχόλθςθσ και ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ, κεωριςεισ και
προχποκζςεισ ειςόδου, διαμονι, ςχολεία, νομικά προβλιματα και κοινωνικι αςφάλιςθ.
Ο ιςτότοποσ EURAXESS εμφάνιςε ςτακερι αφξθςθ επιςκεψιμότθτασ. Το 2015 παρατθρικθκαν
περίπου 1.900.000 μοναδικοί επιςκζπτεσ και κοντά ςτισ 6,8 εκατομμφρια επιςκζψεισ ςελίδασ.
Το 2015 δθμοςιεφτθκαν περιςςότερεσ από 42.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ.
Πάνω από 8.300 ερευνθτικοί οργανιςμοί, εταιρίεσ, πανεπιςτιμια και ΜΜΕ ζχουν εγγραφεί ςτο
EURAXESS Jobs. 16.000 ερευνθτζσ ζκεςαν το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα ςτθ διάκεςθ δυνθτικϊν
εργοδοτϊν, ενϊ εγγράφθκαν 35.500 ερευνθτζσ.

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:
Euraxess Services Centre
Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιςτθμιοφπολθ, 45110 Ιωάννινα
t.: +30 2651007278
f.: +30 2651009095
e.: euraxess@uoi.gr, u.: http://euraxess.gr
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