
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 29.01.2018 – 02.02.2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELGIA 
(38) 

 
 

10 ciontolitori transatori carne (limba engleza sau franceza) 

2 tehnicieni retele de telecomunicatii (limba engleza- bine) 

2 macaragii (limba engleza- bine) 

2 electrician iluminat stradal (elelectrician de intretinere si reparatii) (lb. engl-bine) 

1 tehnician testare (lb engleza- f. bine) 

1 tehnician HVAC (incalzire, ventilare si aer conditionat) (lb. engl-bine) 

1 operator turnare metale (operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea 
metalelor) (limba engleza- bine) 

1 sofer camion- categoria C (limba engleza- bine) 

1 operator/ambalator industria alimentara (limba engleza- bine) 

2 operatori CNC (operator la masini unelte semiautomate si automate) (lb. engleza- bine) 

1 sofer camion (C,E) pentru intern/international)  (limba engleza- bine) 

1 electrician de intretinere si reparatii (limba engleza- bine) 

2 operatori CNC (frezor) (limba engleza- bine) 

1 programator (operator la masini unelte semiautomate si automate) (lb.engl-fb) 

1 inginer de cercetare in electronica aplicata (limba engleza- foarte bine) 

1 instalator instalatii tehnico-sanitare si gaze (limba engleza- bine) 

1 sofer CE (limba engleza- bine) 

1 inginer – studiu materiale (limba engleza- foarte bine) 

2 ingineri productie (limba engleza- foarte bine) 

1 inginer/tehnician analist calitate pentru industrie (limba engleza- foarte bine) 

1 proiectant/ inginer mecanic (limba engleza- foarte bine) 

1 tehnician mentenanta electromecanica-automatica echipamente (lb engleza- f. bine) 

1 mecanic auto – reparatii autoturisme si camioane (limba engleza- bine) 

BULGARIA 
(8) 

4 Matriteri (engleza sau germana constituie avantaj) 

4 Matriteri (engleza sau germana constituie avantaj)  

DANEMARCA 
(100) 

100 lucrători în agricultură - culegători de mazăre (aplicanții să cunoasca limba engleză 
nivel minim, dar nu constituie o cerință obligatorie) 
Selecție la Rm.Vâlcea în a doua jumătate a lunii februarie 2018.  
Detalii la etajul III, compartiment EURES, birou nr.302. 

 
FINLANDA 

(23) 

10 măcelari - tranșatori carne de pui (cunostinte de limba engleză)- lmv valabile 18.01.2018 

1 ospatar (limba engleza) 

12 lucratori sezonieri - culegatori de capsuni, zmeura si mazare (cunostinte de lb. engleza 
sau lb. rusa, nivel incepator) 

 
 

GERMANIA 
(115)  

 
 

13 soferi de camion 

3 soferi de autobuz 

7 Soferi de camion pe distante lungi 

3 Soferi de camion pe distante scurte 

5 Soferi de camion pe distante scurte si lungi 

10 Programatori PLC (f/b) 

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
 

1 manager front office 

1 menajera-sefa 

1 Tehnician sisteme de incalzire (f/b) 

25 Salvamari (f/b) 

5 Ospatari (f/b) 

6 Bucatari (f/b) 

3 Personal servire clienti (f/b) 

2 Personal intampinare oaspeti (f/b) 

1 Contabil 

1 Inginer constructii civile 

1 zidar 

1 Commis chef (f/b) 

1 Tehnician service 

1 electrician in constructii 

2 electricieni in constructii (alternativ electrician joasa, medie si inalta tensiune 
sau industrial) 

2 Montatori instalatii electrice (f/b) 

2 Mecanici instalatii sanitare, de incalzire si climatizare (f/b) 

1 Mecanic instalatii de climatizare si refrigerare (f/b) 

1 Tehnician mecatronica pentru autovehicule (f/b) 

1 Tehnician mecatronica (f/b) 

1 Vopsitor auto 

4 Fizioterapeuti (f/b) 

1 sudor 

1 Tehnician electronica 

1 Planificator 

1 Cofetar (pentru formare profesionala duala - ucenicie) (f/b) 

1 Receptioner (f/b) 

1 Lucrator in agricultura (f/b) (Cunostinte de baza de limba germana sau engleza - 
nivel A2) 

NOTA: pentru toate locurile de muncă vacante din Germania se solicită 
cunoștințe bune de limbă germană și/sau cunoștințe bune de limbă engleză 

LITUANIA (1) 1 manager vanzari (limba engleza si romana) 

LUXEMBURG 
(10) 

10 senior tehnician CHROME (tehnician in stiintele ingineresti) 

MALTA (10) 10 Operator matrițe plastic (limba engleză / malteză fluent) 

MAREA   
BRITANIE   (5) 

5 asistent medical (engleza B2/C1) 

NORVEGIA (2) 2 frizeri (Limba engleza-inteles si vorbit. Intelegerea unei limbi scandinave-avantaj) 

 
OLANDA  

(56) 

20 sudori (engleza sau germana-vorbit) 

20 lăcătuși confecții metalice (engleza sau germana-vorbit) 

15 culegator căpșuni (nu se solicita dar cunoasterea limbii engleze constituie avantaj) 

1 Instalator incalzire centrala si de gaze (limba engleza sau germana) 

PORTUGALIA 
(30) 

30 Culegator zmeura, mure si afine (Avantaj cunoasterea limbii engleze/portugheze/ 
spaniole dar nu reprezinta o cerinta obligatorie)  

REPUBLICA 
CEHA (30) 

15 forjori 

15 operatori CNC 

SLOVENIA 
(30) 

30 Muncitor asamblare productie componente auto (minim cunostinte baza slovena/ 
croata/sirba/engleza pentru a putea comunica in mediul de lucru) 



 
 

SPANIA  
(164) 

 
 
 

3 tehnicieni turbine eoliene (lb engleza (dar nu este obligatoriu) 

10 sudori (tipuri de sudura:TIG, oxigen; cunostinte de limba spaniola/engleza) 

1 montator structuri (panouri) metalice (cunostinte de limba engleza) 

150 agricultori (100-femei pentru munca in camp: cules fructe si ambalat in depozit; 50 - 
barbati pentru munca in camp: cules fructe, tăiat pomi, din care: 1 sofer autobuz pentru 
transportul muncitorilor la locul de munca (categoria D+atestat); 2 soferi camion pentru 
transportul fructelor din camp la depozit (categoria C+E si atestat) si 2 tractoristi) 

 
INFORMAȚII UTILE PENTRU PERSOANELE ÎN CĂUTAREA  UNUI LOC DE MUNCĂ ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE : 

- ADRESA WEBSITE ANOFM: www. eures.anofm.ro 
- INFORMARE ASUPRA TUTUROR CONDITIILOR CERUTE DE ANGAJATORUL STRAIN; 
- MAJORITATEA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE NECESITA CUNOSTINTE MINIME – O LIMBA DE  
    CIRCULATIE INTERNATIONALA SI/SAU LIMBA TARII RESPECTIVE; 
- INTOCMIRE CURRICULUM VITAE IN LIMBA ENGLEZA - MODEL EUROPASS ; 
- DEPUNERE CV MODEL EUROPASS LA A.J.O.F.M. VALCEA, ETAJ III, CAMERA 302, TEL. 0350/419.715    
- IMPORTANT: AJOFM VÂLCEA ORGANIZEAZĂ CURSURI DE COMPETENŢE ÎN LIMBA ENGLEZĂ   ŞI GERMANĂ 


