/A.J.O.F.M TR/ 5 februarie 2015

BULETIN INFORMATIV
Locuri de muncă vacante, prin reŃeaua EURES

În cadrul A.J.O.F.M Teleorman funcŃionează Compartimentul EURES, în cadrul căruia se
acordă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor următoarele
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.

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.
La nivelul judeŃului Teleorman peste 1030 de persoane au depus dosare, pentru a obŃine
un loc de muncă în străinătate, din care 516 persoane au fost admise la selecŃiile
organizate de Serviciul Public de Ocupare.

Pentru această perioadă, prin reŃeaua EURES, la nivel naŃional, sunt înregistrate 485
locuri de muncă vacante, astfel:


Bulgaria: 1 post agent vânzări pentru România;



Finlanda: 50 posturi muncitor necalificat în agricultură; 3 posturi muncitori în ferme (total: 53
posturi, în domeniul agricol);



Danemarca: 60 posturi culegători de căpşuni; 20 posturi culegători de zmeură; 50 posturi
culegători de mazăre; 2 posturi specialist în fertilizarea solului prin intermediul irigaŃiilor; 3
posturi superviser culegători de fructe; 2 posturi medic specialist radiolog (total: 137 posturi,
domenii: agricol şi medical);
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FranŃa: 1 post medic generalist, 1 post infirmier, 1 post kinetoterapeut (total: 3 posturi, în
domeniul medical);



Germania: 80 posturi asistent medical (nu sunt obligatorii cunoştinŃe de limbă germană şi
experienŃă), 20 posturi bucătar, 25 posturi ospătar, 6 posturi ajutor bucătar, 20 posturi personal
în industria gastronomiei de sistem, 6 posturi cameristă, 15 posturi factor poştal; (total: 172
posturi, domenii: medical, hotelier-gastronomic şi servicii);



Norvegia: 20 posturi şofer autobuz, 2 posturi bucătar, 1 post mecanic auto, 1 post coordonator
cercetare în securitatea calculatoarelor (total: 24 posturi, domenii: transporturi, gastronomic
industrial şi IT);



Polonia: 2 posturi dispecer transport; 1 post bucătar (total: 3 posturi, domenii: transporturi şi
gastronomic);



Cehia: 15 posturi şlefuitori, pilitori; 2 posturi sculer (total: 17 posturi, în domeniul industrial);



Suedia: 20 posturi lucrători finisori în construcŃii, 10 posturi dulgheri, 15 posturi vopsitori auto, 10
posturi mecanic auto, 20 posturi femeie de serviciu (total: 75 posturi, domenii: construcŃii civile
şi servicii).

Persoanele interesate, se pot adresa Compartimentului EURES sau pot accesa
www.eures.anofm.ro, în vederea obŃinerii mai multor informaŃii, cu privire la condiŃiile
de aplicare şi ocupare ale locurilor de muncă vacante.
Pentru înregistrarea în baza de date naŃională, în vederea participării la selecŃiile
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;
adeverinŃă de la medicul de familie (cu menŃiunea ”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

Iuliana Bădica
Consilier superior
Compartiment Juridic, RelaŃii cu Publicul, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ
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