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BULETIN INFORMATIV
Locuri de muncă vacante, prin reţeaua EURES, in Uniunea Europeana
Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman anunţă că prin reţeaua
EURES Romania sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate 1193 locuri de muncă vacante în
Spaţiul Economic European, după cum urmează:
• Danemarca – 430 posturi (culegatori de capsuni; culegator de mazare) – limba engleza nivel
minim, varsta minimă 18 ani; experienta anterioara in agricultura constituie un avantaj;
• Irlanda – 385 posturi –(insotitori de zbor si stewarzi)- limba engleza obligatoriu - vorbit fluent;
• Marea Britanie – 146 posturi (ingrijitor persoane/infirmier; asistent medical; ingrijitor
persoane; sofer profesionist) – cunostinte limba engleza;
• Germania –125 posturi (Asistent manager (f/b); asistent medical generalist; barman; bucatar;
brutar; electrician; factor postal; mecanic industrial; mecanic auto (camioane); mecanic (masini
prelucrare cauciuc si mase plastice); ospatar; personal in industria gastronomiei de sistem; ) –
obligatoriu cunostinte bune limba germana;
• Suedia– 55 posturi (tinichigiu auto; femei de serviciu; mecanic auto; vopsitori auto ) –
cunostinte limba engleza;
• Slovacia – 37 posturi (sofer autocamion transport international; Ingrijitor persoane/infirmier) –
cunostinte de baza limba engleza
• Ungaria – 6 posturi (mecanic agricol) –cunostinte limba maghiara – constituie avantaj;
• Norvegia – 4 posturi (postdoctorand in departamentul biomedical; stagiar cercetare
biomedicala; mecanic biciclete) – cunostinte limba engleza;
• Belgia - 2 posturi – (manager senior de proces; proiectant constructii metalice)– cunostinte
bune de limba engleza;
• Polonia – 2 posturi (PHP Developer - programator aplicatie; dezvoltator Internet ) – cunostinte
limba engleza;
• Spania –1 post (maseur) - lb germana (obligatoriu).
Informaţii suplimentare se pot obţine de la consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, tel.: 0247310155 sau direct la sediul AJOFM
Teleorman, din mun. Alexandria, Str.Dunarii, nr.1.
Oferta locurilor de muncă este publicată şi pe site-ul EURES al Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă – www.eures.anofm.ro.
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