ROMÂNIA

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare)

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 11.03.2019 – 17.03.2019
FINLANDA
(19)

GERMANIA
(70)

IRLANDA
(3)

6 pavatori (cunoasterea lb. engleze constituie avantaj)
10 muncitori constructori (cunoasterea lb. engleze constituie avantaj)
3 vopsitori industrial (de pulverizare umeda) (cunost. de limba engleza- nivel B1)
2 Macelari(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)
1 Tehnician electronica - sisteme de constructii si infrastructura (f/b)
4 Soferi camion pe distante scurte (f/b)
1 Bucatar (f/b)
1 Mecanic in constructii (lucrari de demolare)
2 Personal intampinare oaspeti (f/b)
1 Faiantar
2 Soferi de camion
1 Montator schele
10 Montatori acoperisuri
2 Lucratori in constructii de drumuri si metrou
2 Operatori masini CNC
3 Zidari
3 Macelari
16 Lucratori in constructii din beton si otel
NOTA: pentru majoritatea locurilor de muncă vacante din Germania se solicită
cunoștințe bune de limbă germană și/sau cunoștințe bune de limbă engleză
2 Sefi serviciu plan productie (industria carnii) (lb engleza scris si vorbit- nivel C2)
1 inginer automatist (limba engleza - nivel incepator)

10 infirmieri (limba engleza nivel mediu)
50 ingrijitori persoane la domiciliu (limba engleza nivel mediu)
15 farmacisti (limba engleza)
100 lucratori agricultura
1 Ghid antrenor caiac (lb engleza – fluent; lb germana/franceza/spaniola/rusa –
avantaj)
NORVEGIA
5 Vopsitori auto/tehnician de reparatii (limba engleza)
(16)
5 Instalatori industrial/instalator de tevi (limba engleza)
5 Sudori TIG (limba engleza)
40 Lucrători în sere cu bulbi de flori (nu se solicita limba straina)
15 Lucrători în sere cu flori (nu se solicita limba straina)
15 Lucrători în sere cu ardei gras (nu se solicita limba straina)
OLANDA
15 Lucrători în sere cu roșii (nu se solicita limba straina)
(155)
45 lucratori sezonieri la flori (limba engleza minim conversational)
10 culegatori sparanghel (limba engleza sau germana minim conversational)
12 culegatori capsuni (limba engleza sau germana minim conversational)
3 culegatori sparanghel (limba engleza minim conversational)
SLOVACIA (12) 12 sticlari
8 mecanici masini utilaje grele (limba engleza - nivel conversational)
4 operatori CNC-Strungar (limba engleza - nivel conversational)
SUEDIA
4 operatori CNC-Frezor (limba engleza - nivel conversational)
(24)
3 mecanici auto (limba engleza – nivel elementar)
5 vopsitori auto (limba engleza – nivel elementar)
3 manipulanti marfuri
UNGARIA
5 sudori (limba engleza sau sirba la nivel minimal)
(13)
5 montator structuri metalice (constituie avantaj cunoastarea limbii engleze sau
sirbe la nivel minimal)
MAREA
BRITANIE
(175)

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
-

