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BULETIN INFORMATIV
Locuri de muncă vacante, prin reţeaua EURES, in Uniunea Europeana
Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES
România, 2.373 de locuri de muncă vacante, după cum urmează:
Spania- 801 locuri de muncă: 800 muncitori necalificaţi în agricultură, 1 maseur;
Portugalia – 400 locuri de muncă: 400 muncitori necalificaţi în agricultură-culegatori zmeura;
Danemarca – 400 locuri de muncă: 400 muncitori necalificati in agricultura – culegatori zmeura;
Marea Britanie – 270 locuri de muncă: 60 îngrijitori persoane/infirmier, 60 asistenţi medicali,50
bucatari,
40 îngrijitori persoane,20 bucatari sefi, 20 ajutori de bucatar 20 asistenţi medicali
generalişti,etc;
Republica Cehă – 182 locuri de muncă: 50 lucrători în producţie (asamblarea aparatelor de aer
condiţionat), 50 operatori, 50 şoferi transport marfă-internaţional, 20 muncitori asamblare, 10 lucratori in
prelucrarea lemnului, 1 analist IT service desk, 1 analist suport software;
Germania – 173 locuri de muncă: 50 asistenţi medicali generalişti, 20 operatori maşini centrale,13
bucatari, 11 ospatari, 10 barmani, 10 persoane in gastronomia de sistem, 10 agenţi de securitate, 10
agenţi de pază, 5 asistenţi manager, 5 electricieni industriali, 4 operatori maşini şi instalaţii optice,3
electromecanici, 3 lucratori in productie, 3 mecanici in productie,2 tehnicieni sistem de securitate, 2
mecatronisti, 2 electricieni, 1 muncitor necalificat in domeniul prelucrarii metalelor, 1 mecanic-masini
prelucrare cauciuc si mase plastice, 1 optician, 1 operator CNC, 1 asamblor-montator, 1 tehnician fizica
de laborator, 1 mecanic auto camioane, 1 visual designer, 1 electronist, 1 vopsitor industrial;
Suedia – 87 locuri de muncă: 20 femei de serviciu, 15 vopsitori auto, 10 mecanici auto, 10 tinichigii auto,
10 dezvoltatori software, 6 ingineri testare software, 5 dezvoltatori software sisteme integrate, 5
arhitecti sisteme software, 2 specialisti retea transmisie , 1 dezvoltator JavaScript, 1 programatorsecuritatea retelelor, 1 arhitect softwarw, 1 dezvoltator Web Front-End;
Slovacia - 30 locuri de muncă: 30 soferi de autocamion transport international;
Polonia - 27 locuri de muncă: 20 consultanti de calatorie, 4 montatori acoperisuri, 3 lăcătuşi/sudori;
Norvegia – 2 locuri de muncă: 2 lucratori in targ
Belgia – 1 loc de muncă: proiectant construcţii metalice;

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând portalul EURES
naţional, www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea
forţei de muncă Teleorman, unde consilierul EURES îi poate îndruma.

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TELEORMAN
Operator de date cu caracter personal nr. 551
Str. Dunării, nr. 1, Alexandria
Tel.: +4 0247 310 155; +4 0247 312 944; +4 0247 315 915; Fax: +4 0247 311 164
e-mail: ajofm@tr.anofm.ro;
www.teleorman.anofm.ro

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;
 cazierul 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).
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