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BULETIN INFORMATIV
Locuri de munca vacante,prin reteaua EURES, in Uniunea Europeana
Pentru acesta perioada prin intermediul retelei EURES Romania, sunt puse la
dispozitia persoanelor interesate 466 locuri de munca vacante in mai multe state din
Spatiul Economic European si pentru mai multe meserii,dupa cum urmeaza:
Marea Britanie – 209 locuri de muncă: 60 îngrijitor persoane/infirmier, 60 asistent medical, 58 bucătar, 30
îngrijitor persoane, 1 şofer profesionist;
Germania – 130 locuri de muncă: 15 factor poştal, 8 şofer autocamion (transport mărfuri), 10 bucătar, 10
barman, 10 persoane în gastronomia de sistem, 10 ospătar, 10 mecanic proces în tehnologia prelucrării
plasticului şi a cauciucului, 7 lucrător calificat în producţie (industria automobilelor), 7 electrician, 7
sudor MIG- MAG/WIG, 6 hamal, 5 operator stivuitor, 5 operator CNC (laminor şi strung), 5 electrician
industrial, 5 inginer proces în tehnologia prelucrării plasticului şi a cauciucului, 5 şofer camion pe distanţe
lungi, 2 tehnician electronist (tehnologie de operare), 1 inginer sistem de navigaţie satelit Galileo, 1 şofer
camion (trafic local),1 mecanic echipamente sanitare, de încălzire şi aer condiţionat;
Suedia – 55 locuri de muncă: 20 femeie de serviciu, 15 vopsitor auto, 10 mecanic auto, 10 tinichigiu auto;
Slovacia - 37 locuri de muncă: 30 şofer autocamion transport internaţional, 7 îngrijitor
persoane/infirmieri;
Republica Cehă – 21 locuri de muncă: 15 şofer profesionist camion, 5 şlefuitor/ pilitor, 1 şofer camion
(transport intern şi internaţional);
Irlanda - 5 locuri de muncă: tranşator carne;
Polonia – 4 locuri de muncă: 1 administrator / muncitor birou asistenţă, 1 dezvoltator Android, 1 designer
grafic, 1 asistent manager;
Norvegia – 2 locuri de muncă: 1 doctorand în departamentul biomedical, 1 postdoctorand în
departamentul biomedical;
Belgia – 1 loc de muncă: 1 manager senior de proces (inginer în industria chimică cu experienţă vastă în
lucrul cu polimeri);
Spania – 1 loc de muncă: 1 maseur;
Slovenia – 1 loc de muncă : 1 sudor MAG 135.

Precizam ca locurile de munca oferite prin reteaua EUREs se pot modifica saptamanal
sau chiar zilnic, in functie de ofertele venite din partea angajatorilor din Uniunea
Europeana.
Persoanele interesate pot solicita informatii suplimentare si detalii despre oferte de
la consilierul EURES din cadrul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca
Teleorman, Alexandria, str.Dunarii, nr.1, tel:0247310155. De asemenea pot accesa
portalul EURES nationala – www.eures.anofm.ro unde pot vizualiza ofertele de locuri de
munca disponibile, dar si detalii si informatii suplimentare despre fiecare oferte.
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