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BULETIN INFORMATIV
Locuri de muncă vacante, prin reţeaua EURES
EURES este reteaua formata din Serviciile Publice de Ocupare din tarile Spatiului
Economic European (SEE) inclusiv Elvetia, precum si alte institutii cu preocupari in
ocuparea fortei de munca, cum sunt sindicatele si organizatiile angajatorilor, sub
auspiciile Comisiei Europene.
EURES ofera persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si angajatorilor
urmatoarele servicii:


obtinerea unui loc de munca in conditii sigure, facilitand intalnirea dintre
persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si angajatori recomandati de
reteaua EURES din statele membre UE;



servicii gratuite de mediere privind incadrarea in munca in strainatate;



oferirea de informatii detaliate asupra locurilor de munca adecvate si despre
conditiile de viata si de munca din alte state;

Prin intermediul rețelei EURES Romania, angajatorii din Spatiul Economic European ofera
un numar de 1.687 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:


Austria : 1post asistent proiect;



Belgia: 4 locuri de muncă : 2 posturi infirmier/asistent medical, 2 posturi director audit
(senior) in servicii financiare;



Germania – 116 locuri de muncă: 10 posturi agent de securitate, 2 posturi tehnician sisteme de
securitate (alarma si supraveghere), 10 posturi agent de paza, 15 posturi sofer de tir, 50 posturi
asistent medical generalist, 1 post mecanic industrial, 1 post muncitor necalificat la prelucrarea
plasticului / cauciucului, 1 post operator masina prelucrat plastic/cauciuc, 1 post personal
pentru curatenie, 20 posturi operator masini si centrale (f / b),5 posturi asistent manager;



Marea Britanie – 35 locuri de muncă :10 posturi asistent medical, 25 posturi ingrijitor
persoane;



Cehia – 195 locuri de muncă: 10 posturi lucrător în prelucrarea lemnului, 50 posturi lucrători la
asamblarea aparatelor de aer condiţionat, 50 posturi operator, 20 posturi muncitori asamblare,
15 posturi croitor, 50 posturi sofer – transport marfa rutier international;
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Spania - 801 locuri de muncă: 800 posturi muncitor necalificat în agricultură, 1 post masor;



Suedia - 130 locuri de muncă: 15 posturi vopsitori auto,10 posturi mecanic auto, 20 posturi
femei de serviciu, 10 posturi tinichigiu auto, 10 medic generalist, 15 posturi dezvoltator
software, 5 posturi arhitect sistem software, 5 posturi inginer testare software, 5 posturi
chimist/biochimist / neurochimist, 5 posturi farmacist, 5 posturi inginer in tehnologia
farmaceutica, 5 posturi biolog/cercetator in biologie, 5 posturi cercetator in genetica /
bioinformatica,
5
posturi
Inginer
in
biomecanica/neurobiologie/stiinta
biomaterialelor/biotehnologie/industria farmaceutica, 5 posturi microbiolog, 5 posturi inginer
laborant;



Norvegia: 22 locuri de muncă: 18 posturi dulgher, 2 posturi instalator ventilatie, 2 posturi
tinichigiu;



Polonia : 3 posturi lacatus/sudor;



Slovacia: 330 locuri de muncă: 30 sofer de camion international, 150 posturi asamblori de
masini si echipamente mecanice, 150 posturi muncitor necalificat in industria automobilelor;



Ungaria : 50 posturi operator la asamblarea panourilor electrice.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele precum si
informații suplimentare cu privire la angajatori, domeniu de activitate, condiții de
ocupare a posturilor, condițiile de muncă si salarizare accesand portalul EURES –
www.eures.anofm.ro sau se pot adresa consilierului EURES din cadrul A.J.O.F.M
Teleorman.
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).

Nelu Ionel Oprea
Director executiv

Intocmit,
Mihaela Cirjan - Marinescu
Inspector superior
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