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BULETIN INFORMATIV
Locuri de munca vacante,prin reteaua EURES, in Uniunea Europeana
Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman anunţă că prin reţeaua
EURES Romania sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate, din Romania, 393 locuri
de muncă vacante în spaţiul Uniunii Europene, după cum urmează:
Germania – 53 posturi (Ergoterapeut; Dezvoltator software; Inginer calitate (productia de echipamente
in industria aerospatiala; Inginer electrician; Inginer proces in tehnologia prelucrarii plasticului si a
cauciucului; Inginer sistem de navigatie satelit Galileo; Tehnician electronist -tehnologie de operare;
Mecanic echipamente sanitare, de incalzire si aer conditionat; Sofer autocamion -transport marfuri;
Mecanic proces in tehnologia prelucrarii plasticului si a cauciucului; factor postal ) – obligatoriu cunostinte
bune limba germana
Irlanda – 1 post (florar decorator) – cunostinte limba engleza – nivel minim;
Marea Britanie – 209 posturi ( bucatar; ingrijitor persoane/infirmier; asistent medical; ingrijitor
persoane; sofer profesionist) – cunostinte limba engleza;
Norvegia – 3 posturi (Postdoctorand in Departamentul biomedical; inginer instrumente de masurare;
Doctorand departament biomedical) – cunostinte limba engleza;
Olanda – 3 posturi (Programator; Designer Software ) – cunostinte limba engleza;
Polonia - 4 posturi (Asistent Manager; designer grafic; Dezvoltator Android; Administrator/muncitor
birou asistenta ) - cunostinte limba engleza;
Republica Ceha - 21 posturi (Sofer profesionist camion; Slefuitori,Pilitori) – pentru postul de sofer Permis conducere C+E;Calificare sofer profesionist; 3 ani experienta ca sofer profesionist; cunostinte de
baza limba engleza;
Slovacia – 43 posturi (Sofer autocamion transport international; Ingrijitor persoane/infirmier; sticlar) –
cunostinte de baza limba engleza;
Spania –1 post (maseur) - lb germana (obligatoriu)
Suedia– 55 posturi (tinichigiu auto; femei de serviciu; mecanic auto; vopsitori auto ) – cunostinte limba
engleza.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la consilierul EURES din cadrul Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, tel.: 0247/310155 sau direct la
sediul AJOFM Teleorman, din mun. Alexandria, str.Dunarii,nr.1 camera 205.
Oferta locurilor de muncă este disponibila la nivel national si este publicată şi pe site-ul
EURES al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – www.eures.anofm.ro.
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