/A.J.O.F.M TR/05 noiembrie 2015

BULETIN INFORMATIV
Locuri de muncă vacante, prin reţeaua EURES
EURES este o reţea de cooperare concepută pentru facilitarea liberei circulaţii a
lucrătorilor în ţările UE , precum şi în Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.
Reţeaua este formată din Biroul European de Coordonare (BEC), birourile naţionale de
coordonare (BNC), partenerii EURES şi partenerii asociaţi EURES.
Printre partenerii din cadrul reţelei se pot număra serviciile publice de ocupare a forţei
de muncă (SPOFM), serviciile private de ocupare a forţei de muncă (SPROFM),
sindicatele, organizaţiile patronale şi alţi actori relevanţi de pe piaţa forţei de muncă.
Partenerii furnizează servicii de informare, plasare a forţei de muncă şi recrutare
angajatorilor şi solicitanţilor de locuri de muncă, în timp ce biroul european şi birourile
naţionale de coordonare monitorizează organizarea activităţilor la nivel european,
respectiv naţional.
În plus, EURES are un rol important în furnizarea de informaţii specifice şi în facilitarea
plasării forţei de muncă în beneficiul angajatorilor şi angajaţilor din zonele de frontieră,
în regiunile europene transfrontaliere.
În practică, EURES furnizează serviciile prin intermediul portalului şi prin reţeaua umană
de aproximativ 1000 de consilieri EURES care sunt zilnic în contact cu solicitanţii de
locuri de muncă şi cu angajatorii din întreaga Europă.
Angajatorii din Spatiul Economic European ofera in acesta perioada, prin intermediul
retelei EURES România, 2036 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:
 Spania – 801 locuri de munca: 800 muncitori necalificati în agricultura, 1 maseur;
 Portugalia - 400 locuri de munca pentru muncitori necalificati în agricultura;
 Marea Britanie– 330 locuri de munca: 60 îngrijitori persoane, 60 asistenti
medicali, 30 constructori structuri metalice-sudura în otel, etc;
 Republica Ceha – 182 locuri de munca: 50 lucratori în productie (asamblarea
aparatelor de aer conditionat), 50 operatori, 50 soferi transport marfa
international, etc;
 Suedia – 127 locuri de munca: 20 femei de serviciu, 15 vopsitori auto,10 medici
generalisti, 10 dezvoltatori software, 10 tinichigii auto;
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Germania – 127 locuri de munca: 50 asistenti medicali generalisti, 20 operatori
masini si centrale, 15 soferi de TIR, 10 agenti de securitate,etc;
Ungaria- 50 locuri de munca pentru operatori la asamblarea panourilor electrice;
Finlanda– 10 locuri de munca pentru personal în curatenie;
Belgia- 3 locuri de munca: 2 directori audit în servicii financiare, 1 proiectant
constructii metalice;
Polonia- 3 locuri de munca pentru lacatusi-sudori;
Norvegia- 2 locuri de munca pentru doctoranzi inginerie biomedicala;
Irlanda- 1 loc de munca pentru tehnician dentar.

Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele precum si
informatii suplimentare cu privire la angajatori, domeniu de activitate , conditii de
ocupare a posturilor, conditii de munca si salarizare accesând portalul EURES national,
www.eures.anofm.ro.
Pentru informatii suplimentare, solicitantii de loc de munca se pot prezenta la sediul
agentiei judetene pentru ocuparea fortei de Teleorman, unde consilierul EURES îi poate
îndruma.
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