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BULETIN INFORMATIV
Locuri de munca vacante,prin reteaua EURES, in Uniunea Europeana
Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES
România, 425 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:












Marea Britanie – 209 locuri de munca: 60 îngrijitor persoane/infirmier, 60 asistent
medical, 58 bucatar, 30 îngrijitor persoane, 1 sofer profesionist;
Germania – 88 locuri de munca: 15 factor postal, 10 mecanic proces în tehnologia
prelucrarii plasticului si a cauciucului, 7 lucrator calificat în productie (industria automobilelor), 7
electrician, 7 sudor MIG- MAG/WIG, 6 hamal, 5 operator stivuitor, 5
operator CNC (laminor si strung), 5 electrician industrial, 5 inginer proces în tehnologia prelucrarii
plasticului si a cauciucului, 5 sofer camion pe distante lungi,2 inginer electrician, 2 ergoterapeuti,
2 tehnician electronist (tehnologie de operare), 1 inginer calitate (productia de echipamente în
industria aerospatiala), 1 dezvoltator software, 1 inginer sistem de navigatie satelit Galileo, 1
sofer camion (trafic local),1 mecanic echipamente sanitare, de încalzire si aer conditionat;
Suedia – 55 locuri de munca: 20 femeie de serviciu, 15 vopsitor auto, 10 mecanic auto, 10
tinichigiu auto;
Slovacia - 43 locuri de munca: 30 sofer autocamion transport international, 7 îngrijitor
persoane/infirmieri, 6 sticlar;
Republica Ceha – 21 locuri de munca: 15 sofer profesionist camion, 5 slefuitor/ pilitor, 1 sofer
camion (transport intern si international);
Polonia – 4 locuri de munca: 1 administrator / muncitor birou asistenta, 1 dezvoltator Android, 1
designer grafic, 1 asistent manager;
Norvegia – 3 locuri de munca: 1 doctorand în departamentul biomedical, 1 postdoctorand în
departamentul biomedical, 1 inginer instrumente de masurare;
Belgia – 1 loc de munca: 1 manager senior de proces (inginer în industria chimica cu experienta
vasta în lucrul cu polimeri);
Spania – 1 loc de munca: 1 maseur.

Persoanele interesate, se pot adresa Compartimentului EURES sau pot accesa
www.eures.anofm.ro, în vederea obţinerii mai multor informaţii, cu privire la condiţiile
de aplicare şi ocupare ale locurilor de muncă vacante.
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;
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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).

Nelu Ionel Oprea
Director executiv
Intocmit,
Mihaela Cirjan - Marinescu
Inspector superior
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