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BULETIN INFORMATIV
Locuri de muncă vacante, prin reţeaua EURES
EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si
organizatiile patronale si alti actori implicati in piata muncii fiind creata pentru
facilitarea liberei circulatii a lucratorilor in cadrul Spatiului European.
Reteaua este coordonata de Comisia Europeana.
Principalele obiective ale EURES sunt:


sa informeze, sa indrume si sa furnizeze sfaturi potentialilor lucratori mobili cu privire la
oportunitatile de a lucra in UE/SEE;



sa ajute angajatorii dornici sa recruteze lucratori din alte tari ale SEE;



sa ofere sfaturi si indrumare lucratorilor si angajatorilor din regiunile transfontaliere.

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES
România, 2.400 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:


Spania – 801 locuri de munca: 800 muncitori necalificati în agricultura, 1 maseur;



Portugalia - 600 locuri de munca pentru muncitori necalificati în agricultura;



Slovacia- 300 locuri de munca: 150 asamblori de masini si echipamente mecanice, 150 muncitori
necalificati în industria automobilelor;



Republica Ceha – 197 locuri de munca: 50 lucratori în productie (asamblarea aparatelor de aer
conditionat), 50 operatori, 50 soferi transport marfa international etc;



Marea Britanie– 185 locuri de munca: 60 îngrijitori persoane, 60 asistenti medicali, 10 constructori
structuri metalice-sudura în otel,etc;



Suedia – 120 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;



Norvegia – 22 locuri de munca: 6 dulgheri, 6 dulgheri/parchetari, 2 tinichigii;



Franta- 3 locuri de munca: 2 taietori lemne, 1 agent curatenie;
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Polonia- 3 locuri de munca pentru lacatusi-sudori;



Belgia- 3 locuri de munca pentru directori audit în servicii financiare.

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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