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BULETIN INFORMATIV
Locuri de muncă vacante, prin reţeaua EURES
EURES este o rețea de cooperare intre Comisia Europeană, serviciile publice de ocupare
a fortei de muncă din statele membre ale SEE (tările UE plus Norvegia, Islanda si
Liechtenstein) si alte organizatii partenere implicate pe piața muncii precum
sindicatele, patronatele.
Serviciile de baza ale EURES sunt cele de informare, orientare si plasament, oferite atat
angajatorilor, cat si solicitantilor de locuri de munca interesati de piata europeana a
muncii. Aceste servicii sunt furnizate de consilierii EURES, specialisti instruiti care
lucreaza în cadrul serviciului public de ocupare a fortei de munca din fiecare tara sau în
cadrul altor organizatii partenere din reteaua EURES.
EURES Romania promoveaza locurile de munca vacante transmise ANOFM mai ales de
catre serviciile publice europene de ocupare, in special prin publicarea lor pe portalul
ANOFM, astfel incat ca ofertele sa devina accesibile persoanelor aflate în cautarea unui
loc de munca in SEE/UE.
Prin intermediul rețelei EURES Romania, angajatorii din Spatiul Economic European ofera
un numar de 1.297 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:


Belgia: 2 posturi infirmier/asistent medical;



Germania – 236 locuri de muncă: 10 posturi agent securitate, 2 posturi technician sisteme de
securitate (alarma si supraveghere), 10 posturi agent pază, 1 post operator CNC
( strungar/frezor), 1 post mecatronist, 1 post asamblor – montator (lucrator in productie), 1
post technician electronica - service fibre laser de mare putere, 1 post tehnician electronica,
1 post technician electrotehnist, 1 post manager vânzări, 1 post optician, 15 posturi bucătar, 15
posturi ospatar, 5 posturi barman, 15 posturi personal în industria gastronomiei de sistem, 15
posturi şofer tir, 5 posturi mecanic instalaţii, 5 posturi sudor MIG-MAG, 3 posturi operator CNC
(laminor şi strung), 6 posturi electrician, 9 posturi muncitor metalurg, 5 post mecanic auto, 10
posturi hamal, 15 posturi operator stivuitor, 15 posturi comisionar, 3 posturi
instalator/montator instalaţii de gaz, 2 posturi mecanic echipamente, 2 posturi sculer, 3 posturi
lucrator deposit, 2 posturi zugrav – vopsitor, 6 posturi sofer camion, 50 posturi asistent medical
generalist.
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Marea Britanie – 67 locuri de muncă :20 posturi ingrijitor persoane/infirmier, 20 posturi
asistent medical, 15 posturi ingrijitor persoane, 1 post vinificator-supraveghetor vie, 1 post
tractorist, 10 posturi ingrijitor persoane la domiciliu;



Cehia – 145 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;



Spania - 801 locuri de muncă: 800 posturi muncitor necalificat în agricultură, 1 post maseur.



Suedia - 35 locuri de muncă: 15 posturi vopsitori auto, 10 posturi mecanic auto, 10 posturi
tinichigiu auto.



Norvegia: 8 posturi antrenor specialist gimnastica ritmica.



Polonia : 3 posturi lacatus/sudor.

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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