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BULETIN INFORMATIV
Locuri de munca vacante, prin reteaua EURES, in Uniunea Europeana
Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.523
locuri de muncă vacante, după cum urmează:
Spania – 801 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat în agricultură, 1 maseur;
Germania – 136 locuri de muncă: 15 şofer autocamion, 15 electrician în construcţii, 15 factor
poştal, 11 mecanic instalaţii sanitare, de încălzire şi aer condiţionat, 8 bucătar, 5 şofer camion,
5 ospătar pentru banchete, 5 brutar, 4 lăcătuş mecanic, 3 asistent medical, 3 ajutor în producţia
alimentară, 3 dezvoltator aplicaţii IT, 3 muncitor necalificat în industria prelucrării metalelor, 3
instalator instalaţii încălzire, 3 instalator instalaţii apă şi gaz, 3 muncitor necalificat în industria
metalică (galvanizare şi galvanizare la cald), 3 şofer profesionist, 3 demichef de rang, 2
recepţioner, 2 ospătar pentru restaurant, 2 coordonator Departamentul Planificare Financiară, 2
Visual designer, 1 personal servire mic dejun, 1 excavatorist, 1 vopsitor auto, 1 inginer
automatist, 1 măcelar – sacrificarea animalelor, 1 măcelar – prelucrarea cărnii, 1 tâmplar
(alternativ dulgher), 1 zugrav – vopsitor, 1 Go Backend Developer, 1 dezvoltator IT, 1 sudor MAG,
1 manipulant mărfuri, 1 medic asistent în microbiologie, 1 asistent medical Terapie Intensivă, 1
asistenmt medical în pediatrie / Unitatea de Terapie Intensivă Neonatologie, 1 asistent medical
generalist, 1 personal servire clienţi, 1 personal de serviciu în domeniul hotelier;
Norvegia – 132 locuri de muncă: 80 dulgher / tâmplar construcţii, 30 instalator, 20 zugrav, 1
persoană curăţenie / asistent panificaţie, 1 senior inginer de cercetare – domeniul date
analitice;
Marea Britanie – 130 locuri de muncă: 65 îngrijitor persoane la domiciliu, 55 îngrijitor
persoane, 5 laminator / modelator / sudor ţevi de sticlă şi materiale plastice, 5 operator CNC;
Italia – 60 locuri de muncă: 30 asistent medical, 30 îngrijitor persoane;
Cehia – 50 locuri de muncă: 20 operatori mașini-unelte-sculer (presă de mână), 15 șlefuitor,
pilitor, 10 șofer profesionist camion (Europa), 5 tractorist-operator mașină de recoltat și
expedotor;
Suedia – 48 locuri de muncă: 20 femeie de serviciu, 15 vopsitor auto, 10 tinichigiu auto, 3
brutar, patiser, cofetar;
Slovacia – 42 locuri de muncă: 30 șofer autocamion transport internațional, 7 îngrijitor
persoane / infirmier, 5 sticlar;
Austria – 30 locuri de muncă: 7 tâmplar, 5 operator de mașini cu laser, control Siemens, 5
zidar, 5 electrician, 4 magazioner, 3 geamgiu/dulgher, 1 ofițer proiecte europene;
Lituania – 27 locuri de muncă: 20 asfaltator, 5 tehnician electrician, 1 tehnician mecatronist, 1
inginer în industria maselor plastice;
Bulgaria – 20 locuri de muncă: 10 operator rețea de telefonie mobilă, 10 operator în industria
de prelucrare a lemnului;
Finlanda – 19 locuri de muncă: 10 măcelar – tranșator, 6 operator CNC, 1 lucrător în metalsudor, 1 dezvoltator software (Java), 1 dezvoltator software;
Islanda – 15 locuri de muncă: muncitor constructor în armături și structuri pentru construcții;
Belgia – 9 locuri de muncă: 2 lucrător în producție – Camera de tăiere, 2 dulgher – tâmplar, 2
operator în producție – Departamentul de Ambalare, 2 tehnician electricitate, 1 baby sitter;
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Franța – 4 locuri de muncă: 1 lucrător în hotel, 1 dezvoltator Full Stack, 1 inginer dezvoltare în
informatică, 1 dezvoltator front-end.
Toate informaţiile privind descrierea locului de muncă, cerinţele locului de muncă, limbile
străine necesare a fi cunoscute, salariul oferit, durata contractului de muncă, modul de aplicare
pentru fiecare ofertă, se pot obţine de pe portalul EURES România, la adresa:
http://eures.anofm.ro/ sau direct de la consilier EURES din cadrul AJOFM Teleorman, tel
0247/310155.

Pentru înregistrarea în baza de date naţională, în vederea participării la selecţiile
organizate de Serviciul Public de Ocupare, sunt necesare următoarele documente:







carte de identitate sau paşaport (cu termen de valabilitate de minim 6 luni) – copie;
certificat de naştere – copie;
cazier judiciar (termen de valabilitate 6 luni) – original;
adeverinţă de la medicul de familie (cu menţiunea ”clinic sănătos” - termen de valabilitate 30 de
zile) – original;
C.V. în limba română (model EUROPASS);
cerere tip - (Anexa 3 bis, prevăzută de Procedura EURES).

Nelu Ionel Oprea
Director executiv
Intocmit,
Mihaela Cirjan - Marinescu
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