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BULETIN INFORMATIV – 5 februarie 2013
Locuri de muncă vacante prin reŃeaua EURES
EURES – Serviciul European de Ocupare a ForŃei de Muncă - este o reŃea de cooperare
destinată să faciliteze libera circulaŃie a lucrătorilor în SpaŃiul Economic European. Partenerii din
reŃea includ serviciile publice de ocupare a forŃei de muncă, organizaŃii sindicale şi patronale şi sunt
coordonate de către Comisia Europeană.
În cadrul A.J.O.F.M Teleorman funcŃionează un Compartiment specializat pentru munca în
străinătate, în cadrul căruia se acordă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi
angajatorilor o varietate de servicii gratuite, precum:
 obŃinerea unui loc de muncă în condiŃii sigure;
 informare şi consiliere profesională, privind încadrarea în muncă în străinătate;
 informaŃii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiŃiile de viaŃă şi de
muncă din alte state;
 organizarea de burse ale locurilor de muncă la solicitarea partenerilor EURES externi.
Începând cu luna ianuarie 2007, la nivelul judeŃului Teleorman au fost depuse aproximativ
800 de dosare pentru a obŃine un loc de muncă în SpaŃiul Economic European, pentru perioada
determinată, în diferite domenii de activitate.
Pentru această perioadă, prin reŃeaua EURES, la nivel naŃional sunt puse la dispoziŃia
persoanelor interesate, 197 locuri de muncă vacante, astfel:
 Austria: 7 posturi drujbist;
 Germania: 1 post ajutor în agricultură; 1 post expozant; 20 posturi bucătar; 30 posturi
barman; 30 posturi ospătar (total: 82 posturi, în domeniul agricol şi gastronomic);
 Malta: 5 posturi programator Senior in Dynamics AX;
 Norvegia: 60 posturi inginer cu diverse specializări; 5 posturi coordonator FSPO calitate şi
riscuri; 5 posturi senior geofizician; 1 post senior manager proiect (total: 71 posturi, în
domeniul industrial);
 Olanda: 21 posturi inginer cu diverse specializări;
 Polonia: 7 posturi consultant monitorizare sisteme IT; 2 posturi referent validare informaŃii
în limba română; (total: 9 posturi, în domeniul IT);
 Slovacia: 2 posturi medic stomatolog.
Precizăm că locurile de muncă oferite prin reŃeaua EURES se pot modifica zilnic, în funcŃie
de ofertele angajatorilor din SpaŃiul Economic European, şi sunt postate pe site-ul
www.eures.anofm.ro, alături de condiŃiile de aplicare şi ocupare.
Persoanele interesate să lucreze în străinătate pe durată determinată se pot înregistra în baza
de date a AgenŃiilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu, prezentând următoarele
documente:
 BI/CI sau Paşaport (cu valabilitate de minim 6 luni)– copie;
 cazierul judiciar (care să ateste că nu are antecedente penale - termen de valabilitate 6
luni) – original;
 adeverinŃă de la medicul de familie, cu menŃiunea ”clinic sănătos”;
 C.V. în limba română (model EUROPASS);
 cerere tip - (Anexa 3 bis, prevăzută de Procedura EURES).
Pentru informaŃii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa în intervalul orar 8.0016.30, AgenŃiilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu sau pot accesa pagina web a
instituŃiei www.teleorman.anofm.ro.
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