
 

  

  
 

 
 

 

 

 
 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 06.05.2019 – 12.05.2019 
 

 

 

AUSTRIA  
(37) 

30 montatori de mobila (cunostinte bune de limba germana) 

7 muncitori calificati in domeniul forestier (limba germana nivel A2) 

 
BELGIA 

(7) 

1 Dezvoltator Java (limba engleza- fluent) 

1 Inginer de sistem IT (inginer DevOps) (limba engleza-bine) 

5 Muncitori necalificati in gradinarit si horticultura (limba 
franceza/olandeza- începator) 

FRANTA (1) 1 lucrator hotel (cunoasterea limbii franceze la un nivel mediu) 

 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
(74) 

 
 
 

4 Soferi camion pe distante lungi 

1 Comandant de nava 

2 Marinari 

15 Operatori spalari industriale 

7 Inspectori tehnic de tren (f/b) 

7 Specialisti siguranta transport pe calea ferata (f/b) 

7 Gradinari (f/b) 

2 Lucratori depozit (f/b)  

4 Tehnicieni electrician sau electronist (f/b) 

5 Mecanici de locomotiva (f/b) 

2 Operatori masini CNC 

3 Macelari 

1 Mecanic instalatii sanitare, de incalzire si climatizare (f/b) 

2 Tehnicieni aparate si sisteme electronice (f/b) 

1 Tehnician sondaje topografice (f/b)  

2 Tamplari (f/b) 

1 Tehnician electronica  (f/b) 

2 Soferi de camion 

4 Soferi de camion pe distante scurte (f/b) 

2 Soferi de camion pe distante lungi (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 

IRLANDA 
(10) 

8 Soferi de tir (limba engleza - nivel mediu-B1) 

2 Soferi de tir(basculant) (limba engleza - nivel mediu-B1) 

MAREA 
BRITANIE 

(15) 

15 farmacisti (limba engleza) 

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 
 



 
 
 
 
 

NORVEGIA  
(87) 

 
 
 
 

1 Medic hematolog (limba engleza-buna comunicare - oral si scris) 

10 Electricieni (limba engleza) 

10 Instalatori ventilatie (limba engleza) 

4 Tinichigii auto (limba engleza - min. nivel B1) 

4 Vopsitori auto (limba engleza - min. nivel B1) 

4 Mecanici auto (limba engleza - min. nivel B1) 

10 instalatori (comunicare in limba engleza sau norvegiana) 

40 Lucratori in productie (lb engleza - bune cunostinte, lb norvegiana – 
avantaj) 

2 Montatori folii ferestre/parbrize masini (lb engleza - bune cunostinte, lb 
norvegiana – avantaj) 

2 Frizeri/frizer sef (lb. engleza-foarte bine sau lb. norvegiana sau suedeza) 

 
OLANDA  

(8) 

5 culegatori capsuni (limba engleza sau germana minim conversational) 

1 specialist in recrutare (limba engleza – fluent) 

1 sudor autogen (limba engleza sau germana) 

1 sudor (limba engleza sau germana) 

POLONIA (1) 1 Muncitor intretinere (limba poloneza – A2) 

SLOVACIA 
(12) 

12 sticlari 

SPANIA  
(100) 

100 muncitori agricoli – cules si ambalat fructe 
(nu se solicită limbă străină) 

SUEDIA 
(2) 

2 Pizzari/ bucatari la gratar (bune cunostinte de limba engleza) 

 
 
 

UNGARIA  
(37) 

10 dulgheri (limba engleza, se constituie avantaj cunoasterea limbii 
maghiare) 

10 lucratori in constructii (limba engleza, constituie avantaj cunoasterea 
limbii maghiare) 

10 montatori structuri pentru constructii (limba engleza, constituie avantaj 
cunoasterea limbii maghiare) 

6 operatori la masini de prelucrare in industria alimentara (limba 
maghiara) 

1 designer web (limba engleza) 
 

 

 
 

 

 

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 


