ROMÂNIA

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare)

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 11.02.2018 – 17.02.2019
DANEMARCA
(50)

50 lucratori in agricultura - culegatori de mazare in Portugalia
6 pavatori (cunoasterea lb. engleze constituie avantaj)

FINLANDA
(31)

GERMANIA
(72)

10 muncitori constructori (cunoasterea lb. engleze constituie avantaj)
15 lucratori forestieri (cunostinte de baza de limba engleza)
2 Macelari(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 Sofer camion pe distante lungi (f/b)
2 Electricieni (f/b)
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)
10 Sudori MIG/MAG (f/b)
2 Manipulanti marfa in depozit (f/b)
2 Stivuitoristi (f/b)
8 Ajutoare la procesarea produselor alimentare (productia si ambalarea fileului de
hering) (f/b)
2 Personal gastronomia de sistem (f/b)
1 Specialist restaurant (f/b)
3 Personal servire (f/b)
1 Specialist restaurant (f/b)
1 personal servire (f/b)
1 receptioner (f/b)
1 Camerista/Roomboy
1 Bucatar (f/b)
1 Manipulant marfa
1 Sofer de autobuz
1 Mecanic instalatii sanitare, de incalzire si climatizare (f/b)
1 Croitor decoratiuni (f/b)
1 Tehnician aparate si sisteme electronice (f/b)
1 Tehnician sondaje topografice (f/b)
1 Operator masini si utilaje pentru constructii (f/b)
1 Tamplar (f/b)

GERMANIA
IRLANDA
(57)
MALTA
(12)
MAREA
BRITANIE
(75)

NORVEGIA
(24)

OLANDA
(186)

1 Tehnician electronica - sisteme de constructii si infrastructura (f/b)
4 Soferi camion pe distante scurte (f/b)
NOTA: pentru majoritatea locurilor de muncă vacante din Germania se solicită
cunoștințe bune de limbă germană și/sau cunoștințe bune de limbă engleză
25 ciontolitori transator carne (limba engleza - nivel incepator)
30 ciontolitori transator carne (cunoasterea lb engleze nivel incepator reprezinta avantaj)
2 Confectioneri incaltaminte (limba engleza)
4 Instalatori (limba engleza nivel mediu)
4 Electricieni/asistenti electrician (limba engleza nivel mediu)
4 tehnicieni aer conditionat (limba engleza nivel mediu)
10 infirmieri (limba engleza nivel mediu)
50 ingrijitori persoane la domiciliu (limba engleza nivel mediu)
15 farmacisti (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)
1 Producator extern jocuri video (limba engleza - fluent :scris si oral)
4 Programatori jocuri video (limba engleza - fluent :scris si oral)
2 Tester asigurarea calitatii (limba engleza - fluent :scris si oral)
10 Vopsitor auto/tehnician de reparatii (limba engleza)
5 Macelari (bune abilitati de comunicare in limba engleza)
10 muncitori in gradinarit (limba engleza minim conversational)
1 asistent manager (limba engleza conversational)
40 Lucrători în sere cu bulbi de flori (nu se solicita limba straina)
25 Lucrători în fabrica de alimente (limba engleza conversational)
15 Lucrători în sere cu flori (nu se solicita limba straina)
15 Lucrători în sere cu ardei gras (nu se solicita limba straina)
15 Lucrători în sere cu roșii (nu se solicita limba straina)
45 lucratori sezonieri la flori (limba engleza minim conversational)
20 Muncitori necalificați în grădinărit și horticultură (lb engleza minim conversational)
200 muncitori necalificati in agricultura - culegatori zmeura (avantaj cunostinte de baza
de limba engleza/portugheza/spaniola)

PORTUGALIA
(200)
SLOVACIA (12) 12 sticlari
SPANIA
(204)
SUEDIA
(24)

UNGARIA
(5)

4 tehnicieni - turbine eoliene (limba engleza-cunostine bune)
150 agricultori – cules fructe: cirese, nectarine, mere, caise, etc.
50 agricultori (femei)– cules fructe: capsuni, afine, nectarine, etc.
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)
3 mecanici auto (limba engleza – nivel elementar)
5 vopsitori auto (limba engleza – nivel elementar)
1 măcelar-vânzător (limba maghiara)
2 electricieni, electricieni constructii (limba maghiara)
1 gradinar
1 mecanic auto (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
-

