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BULETIN INFORMATIV
Locuri de muncă vacante, prin reţeaua EURES, in Uniunea Europeana
Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES
România, 2.047 de locuri de muncă vacante, după cum urmează:
Spania – 801 locuri de munca: 800 muncitori necalificati în agricultura, 1 maseur;
Danemarca – 430 locuri de munca: 400 culegatori de mazare; 30 culegatori capsuni
Portugalia – 400 locuri de munca: 400 muncitori necalificati în agricultura;
Marea Britanie – 271 locuri de munca: 240 îngrijitori persoane/infirmieri, 20 asistenti medicali generalisti,
10 medici de familie- medicina generala,1 post infirmier;
Germania – 111 locuri de munca: 50 asistenti medicali generalisti, 5 asistenti manager,1 mecanic
industrial, 1 visual designer, 1 electrician, 1 mecanic (masini prelucrare cauciuc si mase plastice),13
bucatari, 1 mecanic auto (camioane), 5 electricieni industriali, 1 mecanic industrial, 11 ospatari, 10
barmani, 10 persoane în gastronomia de sistem, 1 brutar;
Slovacia: 30 locuri de munca : 30 soferi autocamion transport international;
Polonia - 2 locuri de munca: 1 PHP developer (programator aplicatie), 1 dezvoltator Internet ;
Norvegia – 1 loc de munca: 1 doctorand în departamentul biomedical;
Irlanda – 1 loc de munca: 1 tehnician.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând portalul EURES
naţional, www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea
forţei de muncă Teleorman, unde consilierul EURES îi poate îndruma.
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).
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