
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 28.12.2020 – 03.01.2021 
 

 

BELGIA  
(1) 

1 tehnician intretinere matrite (tehnician masini si utilaje) (limba olandeza/engleza/franceza- 
citit,scris si vorbit) 

 
DANEMARCA 

(300) 

200 lucrători în agricultură - culegători de mazăre în Danemarca (nu sunt cerințe de limba 
străină) 

100 lucrători în agricultură - culegători de mazăre în Portugalia (nu sunt cerințe de limba 
străină) 

FINLANDA(4) 4 operatori CNC (cunostinte bune de limba engleza) 

 
 
 
 
 

 GERMANIA 
(42) 

22 operatori masini - departamentele de productie si ambalare (f/b) (cunostinte de limba 
germana (vorbire - nivel B1 si scriere - nivel A1) 

6 taietori metale/ polizator metale (f/b) (nu se solicita -in cadrul companiei se vorbesc mai multe 
limbi straine, printre care si limba romana) 

2 tehnicieni in electronica (f/b) (cunostinte de limba germana - min. nivel A2) 

2 mecanici proces pentru componentele tehnologice din plastic / cauciuc (f/b) (cunostinte de 
limba germana - min. nivel A2) 

3 mecanici de proces pentru piese turnate din plastic / cauciuc (f/b) (cunostinte de limba 
germana - min. nivel A2) 

2 mecanici sisteme sanitare, de incalzire si aer conditionat (f/b) (cunostinte de limba germana - 
min. nivel A2) 

4 șoferi de camion (constituie avantaj cunostintele de limba germana nivel A2) 

1 operator mașina de îndoit (f/b) (cunostinte bune de limba germana) 

 
ITALIA 

(3) 

1 cercetator privind verificarea formala a sistemelor complexe de  siguranta pentru industria 
digitala (limba engleza, scris si vorbit, nivel avansat) 

1 cercetator la Institutul de Istorie Italiano German (FBK) (cunostinte bune de limba italiană și 
engleza,  scris și vorbit, si avantaj in cunoasterea limbii germane) 

1 programator (cunostinte foarte bune de limba engleza) 

NORVEGIA 
(6) 

5 vopsitori auto/tehnician reparații (limba engleză-minim nivel B2) 

1 zidar/faiantar (limba engleza) 

 
 
 

POLONIA 
(13) 

2 sudori (limba engleza - cunostinte bune, limba poloneza – comunicare) 

2 lacatusi (limba engleza - cunostinte bune, limba poloneza – comunicare) 

2 strungari (limba engleza - cunostinte bune, limba poloneza – comunicare) 

2 operatori CNC (limba engleza - cunostinte bune, limba poloneza – comunicare) 

1 fierar betonist (limba straina - nu se solicita) 

2 zidari (limba straina - nu se solicita) 

2 dulgheri (limba straina - nu se solicita) 

SUEDIA (1) 1 medic veterinar (este necesar un nivel ridicat în limba engleza) 

TOTAL LOCURI DE MUNCA IN UE/SEE = 370 
 

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 (LA SOLICITARE) 

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 
 


