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BULETIN INFORMATIV
Locuri de munca vacante, prin reteaua EURES, in Uniunea Europeana
483 locuri de muncă vacante sunt oferite la acesta data lucrătorilor români, prin intermediul
portalului EURES România.
Repartiţia pe ţări este următoarea:
Germania – 127 locuri de muncă: 15 factori poştali, 15 electricieni în construcţii, 12 şoferi de camion, 12
mecanici instalaţii sanitare de încălzire/ aer condiţionat, 10 educatoare, 5 însoţitori de bord, 5 asistenţi
medicali, 5 brutari, 4 lăcătuşi mecanici, 4 dezvoltatori aplicaţii IT, 3 asistenţi medicali geriatrie, 3
muncitori necalificaţi în industria prelucrării metalelor, 3 instalatori instalaţii încălzire, 3 instalatori
instalaţii apă şi gaz, 2 coordonatori Departamentul Planificare Financiară, 2 Visual designeri, 1 sudor MAG,
1 asistent medical în pediatrie, 1 Go Backend Developer, etc.;
Marea Britanie – 70 locuri de muncă: 50 îngrijitori persoane, 15 îngrijitori persoane la domiciliu, 5
îngrijitori persoane;
Italia – 60 locuri de muncă : 30 asistenţi medicali, 30 îngrijitori persoane;
Republica Cehă – 50 locuri de muncă: 20 operatori maşini unelte, 15 şlefuitori/ pilitori, 10 şoferi
profesionişti camion , 5 tractorişti;
Suedia – 45 locuri de muncă: 20 femei de serviciu, 15 vopsitori auto, 10 tinichigii auto;
Slovacia - 42 locuri de muncă: 30 şoferi autocamion transport internaţional, 7 îngrijitori
persoane/infirmieri, 5 sticlari;
Austria – 30 locuri de muncă: 7 tâmplari, 5 zidari, 5 operatori maşini cu laser, 5 electricieni, 4
magazioneri, 3 geamgii/dulgheri, 1 ofiţer proiecte europene;
Bulgaria – 20 locuri de muncă : 10 operatori reţea de telefonie mobilă, 10 operatori în industria de
prelucrare a lemnului;
Finlanda - 19 locuri de muncă: 10 măcelari, 4 operatori CNC, 2 sudori, 1 lucrător în metal- sudor, 2
dezvoltatori software;
Norvegia– 6 locuri de muncă: 2 doctoranzi cercetători în comportament uman complex, 2 doctoranzi
cercetători în inteligenţă artificială, 1 doctorand în Departamentul de Informatică, 1 doctorand cercetător
în domeniul eticii organizaţionale;
Olanda- 6 locuri de muncă: 6 muncitori în agricultură;
Belgia- 6 locuri de muncă: 2 lucrători în producţie, 2 operatori producţie, 2 tehnicieni electricitate;
Spania – 1 loc de muncă: 1 maseur;
Franţa – 1 loc de muncă: 1 lucrător în hotel.

Informaţii complete privind ofertele de muncă din Uniunea Europeană adresate lucrătorilor
români se găsesc pe Portalul EURES România:http://www.eures.anofm.ro sau se pot obtine de la
compartimentului EURES din cadrul AJOFM Teleorman.
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