
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 03.01.2018 – 06.01.2019 
 

DANEMARCA (1) 1 manager resurse umane (lb. engleza si lb. romana) 

FINLANDA 
(10) 

5 sudori (cunostinte de limba engleza) 

5 operatori CNC (masina de presat) (cunostinte de limba engleza - nivel de baza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
(135)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 Lacatus (f/b) 

1 Electrician (f/b) 

2 Macelari(f/b) 

5 Lucratori in constructii 

3 Mecanici precizie 

1 Lucrator finisaje in constructii (f/b) 

1 Tamplar (f/b) 

1 Constructor de acoperisuri (f/b) 

1 Constructor structuri din metal (f/b) 

1 Zidar (f/b) 

1 Specialist CNC (f/b) 

1 Mecatronist vehicule (f/b) 

6 Lucratori in constructii din beton si beton armat (f/b) 

1 Tencuitor (f/b) 

1 Instalator (f/b) 

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

1 Tehnician electronica- sisteme de comutatie si control (f/b) 

2 Faiantari (f/b) 

1 Fierar - betonist 

6 Manipulanti bagaje 

2 Soferi camion pe distante lungi (f/b) 

1 Commis de cuisine (f/b) 

1 Commis de rang (f/b) 

2 Electricieni (f/b) 

1 Sofer camion 

5 Soferi de autobuz 

1 Constructor structuri din beton armat (f/b) (nu sunt necesare cunostinte de lb 
germana) 

1 Constructor componente din beton (f/b) (nu sunt necesare cunostinte de lb germana) 

1 Fierar - betonist (f/b) (nu sunt necesare cunostinte de lb germana) 

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

IRLANDA 
(2) 

1 inginer electric (limba engleza- nivel B1) 

1 tehnician de intretinere (limba engleza- nivel B1) 

MALTA  
(17) 

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

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

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare)  



 
 

NORVEGIA  
(6) 

1 frizer (limba engleza) 

1 Ghid antrenor caiac (lb engleza – fluent; lb germana/franceza/spaniola/rusa – avantaj) 

1 Ghid caiac (limba engleza - fluent. Limba germana/franceza/spaniola/rusa – avantaj) 

2 Tamplari mobila (limba engleza - fluent - inteles si vorbit) 

1 Vopsitor (lacuitor) mobila  (limba engleza - fluent - inteles si vorbit 

OLANDA  
(11) 

10 muncitori in gradinarit (limba engleza minim conversational) 

1 asistent manager (limba engleza conversational) 

SLOVACIA (12) 12 sticlari 

SLOVENIA  
(1) 

1 inginer mecanic/energetician (cunostinte bune de limba engleza)  

 
 

SPANIA 
(807) 

800 muncitori necalificați în agricultură-cules căpșuni – firma SUREXPORT (persoanele 
interesate vor depune la consilierul EURES (la sediul AJOFM Vâlcea)– etaj III, cam.302, 
următoarele acte: CV, copie act identitate, adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru 
muncă”.Perioada contract:aproximativ 3 luni începând cu 15 februarie 2019). 

4 tehnicieni - turbine eoliene (limba engleza-cunostine bune) 

1 Manager - santier naval (limba engleza – fluent) 

1 Tehnician- reparatii tevi (instalatii navale) (limba engleza – fluent) 

1 Tehnician - responsabil lucrari mecanice de reparatii (limba engleza – fluent) 
 

SUEDIA  
(46) 

8 mecanici masini utilaje grele (limba engleza - nivel conversational) 

4 operatori CNC-Strungar (limba engleza - nivel conversational) 

4 operatori CNC-Frezor (limba engleza - nivel conversational) 

30 culegatori capsuni (limba engleza – nivel conversational) 
 
 

 

 

 

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 


