ROMÂNIA

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare)

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 03.06.2019 – 09.06.2019
AUSTRIA
(37)
BELGIA
(3)
DANEMARCA
(13)
FINLANDA
(10)
FRANTA (1)

GERMANIA
(104)

30 montatori de mobila (cunostinte bune de limba germana)
7 muncitori calificati in domeniul forestier (limba germana nivel A2)
1 manager financiar proiect (limba engleza-foarte bine)
1 Inginer proiectant CAD (buna cunoastere a limbii engleze)
1 Inginer dezvoltare hardware (limba engleza – nivel B1)
2 mecanici utilaje ferma (cunostinte de limba engleza)
10 operatori masini ambalare (cunostinte de limba engleza)
1 horticultor - inginer agronom (cunostinte de limba engleza si portugheza)
10 instalatori de schele (cunostinte de baza de limba engleza)
1 lucrator hotel (cunoasterea limbii franceze la un nivel mediu)
15 Operatori spalari industriale
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)
5 Operatori stivuitor (f/b)
10 Specialisti logistica depozit (f/b)
5 Manipulanti bagaje (f/b) (nu sunt necesare cunostinte de limba germana; constituie
avantaj cunostintele de limba engleza)
1 Receptioner (f/b)
1 Maseur (f/b)
3 Electricieni (f/b)
3 Mecanici masini de prelucrare a plasticului (f/b)
3 Mecanici de proces - masini productie muluri (f/b)
2 Bucatari
2 Ospatari
2 Sefi de echipa
1 Sudor
1 Electrician
7 Specialisti siguranta transport pe calea ferata (f/b)
7 Inspectori tehnic de tren (f/b)
7 Gradinari (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

GERMANIA

NORVEGIA
(66)

OLANDA
(85)

SLOVACIA (12)
SUEDIA
(8)

UNGARIA
(116)

1 Medic hematolog (limba engleza-buna comunicare - oral si scris)
4 Tinichigii auto (limba engleza - min. nivel B1)
4 Vopsitori auto (limba engleza - min. nivel B1)
4 Mecanici auto (limba engleza - min. nivel B1)
1 Gradinar/ingrijitor (limba engleza sau norvegiana – comunicare)
5 Instalatori ventilatie (cunostinte de limba engleza, limba norvegiana-avantaj)
5 Ospatari (limba engleza-bune cunostinte, limba norvegiana-avantaj)
2 OperatorI CNC/Masinist (limba engleza/norvegiana - scris si vorbit)
10 Muncitori necalificați în grădinărit și horticultură (limba engleza minim
conversational)
20 Pocesori bulbi de flori (nu se solicita limbi straine)
25 culegatori ardei (nu se solicita limbi straine)
15 Pocesori bulbi de flori (limba engleza nivel conversational)
15 Muncitori necalificați în grădinărit și horticultură (limba engleza sau germana
conversational)
12 sticlari
11 mecanici (limba engleza)
10 casieri
3 ajutor bucatar
20 manipulanti marfuri pe raft
5 macelari
10 vanzatori
3 cofetari
5 sudori (limba engleza sau sirba la nivel minimal)
5 montatori structuri metalice (constituie avantaj cunoastarea limbii engleze sau sirbe la
nivel minimal)
10 dulgheri (lb engleza, se constituie avantaj cunoasterea limbii maghiare)
10 lucratori in constructii (lb engleza, constituie avantaj cunoasterea lb maghiare)
10 montatori structuri pentru constructii (lb engleza -avantaj cunoasterea lb maghiare)
6 operatori la masini de prelucrare in industria alimentara (limba maghiara)
6 brutari
3 bucatari
3 consilieri vanzari
2 electricieni de reparatii frigidere (limba maghiara)
2 muncitori necalificati
3 facturist (constituie avantaj cunoastarea limbii engleze sau sirbe la nivel minimal)

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

