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BULETIN INFORMATIV
1700 locuri de munca vacante în Spatiul Economic European
Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1700 de locuri
de munca vacante, dupa cum urmeaza:













Spania – 801 locuri de munca: 800 muncitori necalificati în agricultura, 1 maseur;
Slovacia- 330 locuri de munca: 150 asamblori de masini si echipamente mecanice, 150 muncitori
necalificati în industria automobilelor, etc;
Republica Ceha – 197 locuri de munca: 50 lucratori în productie (asamblarea aparatelor de aer
conditionat), 50 operatori, 50 soferi transport marfa international, etc;
Suedia – 130 locuri de munca:20 femei de serviciu, 15 vopsitori auto,10 medici generalisti, 10
dezvoltatori software, 10 mecanici auto,etc;
Germania – 116 locuri de munca: 50 asistenti medicali generalisti, 20 operatori masini si centrale,
15 soferi de TIR, 10 agenti de paza, etc;
Ungaria- 50 locuri de munca pentru operatori la asamblarea panourilor electrice;
Marea Britanie –45 locuri de munca: 25 îngrijitori persoane, 10 asistenti medicali, 10 constructori
structuri metalice-sudura în otel;
Norvegia – 22 locuri de munca: 6 dulgheri, 6 dulgheri/parchetari, 2 tinichigii,etc;
Franta- 3 locuri de munca: 2 taietori lemne, 1 agent curatenie;
Polonia- 3 locuri de munca pentru lacatusi-sudori;
Belgia- 2 locuri de munca pentru directori audit în servicii financiare;
Austria- 1 loc de munca pentru asistent proiect.

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 postulurilor, conditii de munca
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 munca Teleorman, unde consilierul EURES îi poate îndruma.
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