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BULETIN INFORMATIV
Locuri de munca vacante,prin reteaua EURES, in Uniunea Europeana
Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 269
locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:












Marea Britanie – 100 locuri de munca: 50 bucatari, 50 îngrijitori persoane;
Suedia – 55 locuri de munca: 20 femei de serviciu, 15 vopsitori auto, 10 mecanici auto, 10
tinichigii auto;
Germania – 37 locuri de munca: 15 factori postali, 8 ingineri mecanici, 8 ingineri electricieni, 2
energoterapeuti, 1 dezvoltator software, 1 modelator specialist Maya/3D Studio Max 3D, 1 inginer
calitate ( productia de echipamente în industria aerosptiala), 1 inginer sistem navigatie satelit
Galileo ;
Slovacia - 37 locuri de munca: 30 soferi autocamion transport international, 7 îngrijitori
persoane/infirmieri;
Republica Ceha – 24 locuri de munca: 15 soferi profesionisti camion, 5 slefuitori/ pilitori,
3 soferi de camion, categ.C+E, 1 sofer camion (transport intern si international);
Olanda – 6 locuri de munca:3 dulgheri, 2 designeri software, 1 programator;
Irlanda – 6 locuri de munca: 5 ciontolitori transatori carne, 1 florar decorator;
Norvegia – 2 locuri de munca: 1 doctorand în departamentul biomedical, 1 postdoctorand
în departamentul biomedical;
Spania – 1 loc de munca: 1 maseur;
Belgia – 1 loc de munca: 1 baby sitter.

Rețeaua Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea Europeană organizează, în perioada 4-15
aprilie, o serie de evenimente adresate în special angajatorilor, sub egida “European Employers’
Days”.
Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un contact cu un număr cât mai mare de
angajatori, de a întreține un dialog între Serviciile Publice de Ocupare și de a crește gradul de
conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă.
Pentru orice relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi consilierului EURES din cadrul
A.J.O.F.M Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr.1 camera 205 sau la telefon
0247310155.
Oferta locurilor de muncă este disponibila la nivel national si este publicată şi pe site-ul EURES
al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – www.eures.anofm.ro.
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