
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 10.09.2018 – 16.09.2018 
 

BELGIA (1) 1 inginer/specialist calitate (limba engleza, franceza, olandeza) 

BULGARIA 
(1) 

1 specialist in publicitate online (limba engleza si italiana – fluent) 

DANEMARCA 
(5) 

5 vopsitori auto (cunostinte de limba engleza, cel putin nivel incepator) 

FRANTA  
(5) 

2 montatori acoperiș piscină (limba franceza) 

3 soferi camioane si masini mari tonaj (limba franceza si engleza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
(454)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 electricieni 

50 instalatori 

50 sudori 

50 lacatusi 

1 Tehnician instalatii (f/b) 

4 Mecanici instalatii sanitare, de incalzire si climatizare 

1 Personal in domeniul hotelier – gastronomic 

1 Personal in domeniul hotelier - gastronomic (f/b) 

1 Personal servire la mese (f/b) 

2 Bucatari (f/b) 

1 Specialist restaurant (f/b) 

1 Receptioner (f/b) 

1 Coordonator echipa SE in domeniul electric/electronic (f/b) 

1 Dezvoltator componente electrice/electronice (f/b) 

1 Constructor structuri din metal (f/b) 

2 lucratori forestieri  

80 personal curatenie (f/b) (Nu sunt necesare cunostinte de limba germana) 

120 curieri (cunostinte de baza de limba germana) 

1 Coordonator activitati arhitectura electrica (f/b) 

1 Inginer proiectant (f/b) 

1 Inginer dezvoltare (f/b) 

1 Inginer de sistem (f/b) 

2 Manageri software sisteme de securitate (f/b) 

2 Manageri hardware sisteme de securitate (f/b) 

4 Manageri hardware sisteme de securitate (f/b) 

2 Ingineri verificare si validare (f/b) 

4 Soferi autobuz (f/b) 

3 Soferi camion pe distante scurte (f/b) 

8 Soferi camion pe distante lungi (f/b) 

6 Soferi camion (f/b) 

1 Dezvoltator sistem Android (f/b) 

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare)  



 
GERMANIA 

1 Ospatar (f/b) 

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

IRLANDA 
(79) 

4 cosmeticieni/manichiuristi (limba engleza – cunostinte de baza) 

50 Ingrijitori persoane (limba engleza- nivel A2) 

25 ciontolitori (limba engleza - nivel incepator) 
 

LETONIA 
(80) 

20 lacatusi mecanici, mecanici auto (limba engleza- nivel incapator) 

20 zugravi (limba engleza- nivel incapator) 

20 tencuitori (limba engleza- nivel incapator) 

20 instalatori (limba engleza- nivel incapator) 
 

MALTA  
(18) 

7 Instalatori ELV (limba engleza sau malteza scris si vorbit nivel mediu) 

10 tehnicieni (limba engleza scris, vorbit, citit nivel mediu) 

1 montator semne de circulatie (limba engleza scris, vorbit nivel mediu) 

MAREA 
BRITANIE (2) 

1 vopsitor auto (limba engleza – nivel mediu) 

1 curier liber profesionist (limba engleza – nivel mediu) 

 
 
 

NORVEGIA  
(20) 

1 Senior dezvoltator aplicatii (limba engleza – fluent) 

2 Mecanici in industria piscicola (limba engleza) 

5 dulgheri/tamplari (limba engleza-nivel minim conversational) 

5 Electricieni (limba engleza-inteles, scris, vorbit) 

5 farmacisti (limba engleza – fluent) 

1 Lucrator pensiune (ferma) (limba engleza-fluent, limba norvegiana-avantaj) 

1 Antrenor gimnastica artistica (limba engleza-scris si vorbit) 

 
 

OLANDA  
(28) 

3 culegatori castraveti in sere (limba engleza minim conversational) 

5 culegatori capsuni (nu se solicita limba straina) 

10 lucratori la banda (limba engleza conversational) 

10 lucratori la banda productie (limba engleza conversational) 

POLONIA  
(10) 

10 zidari (limba engleza cunostinte de baza) 

SLOVENIA  
(3) 

1 bucatar (limba engleza/germana cunostinte de baza) 

2 tehnicieni service (limba engleza si germana, cunostinte bune scris si vorbit) 

 
 
 

SPANIA 
(951) 

 
 

1 operator centrale electrice (limba spaniola-utilizator experimenta - nivel C1; 
limba engleza-utilizator independent - nivel B1) 

800 muncitori necalificați în agricultură-cules căpșuni (selecția va fi organizată 
într-un județ din următoarele regiuni ale țării: Sud, Sud-Vest, în prima jumătate a 
lunii decembrie 2018) 

150 muncitori necalificați în agricultură-cules căpșuni (selecția va fi organizată 
într-un județ din est, nord-est (Moldova), în a doua jumătate a lunii noiembrie 2018) 

SUEDIA (3) 3 mecanici auto 

UNGARIA 
(2) 

2 muncitori/tehnicieni în construcția rețelelor de telefonie (limba maghiara) 

 

 

 

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 


