
 

 

  
 
 

 

 
 

 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 

   

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 20.06.2022 – 26.06.2022 
 

 
 
 

BELGIA 
 (155) 

45 muncitori necalificați în agricultură-lucrători sezonieri pentru cultivarea legumelor 
(limba engleză – avantaj) 

20 muncitori necalificați în agricultură-lucrători sezonieri pentru cultivarea florilor 
(limba engleză – avantaj) 

50 muncitori necalificați în agricultură-lucrători sezonieri pentru cultivarea 
capsunilor) (limba engleză – avantaj) 

40 muncitori necalificați în agricultură-lucrători sezonieri în horticultură, în seră 
(limba engleză – avantaj) 

FINLANDA 
(60) 

50 muncitori necalificați - culegători de căpșuni (limba engleză) 

10 sudori (lucrători în metal) (cunoștințe de limba engleză) 

 
 
 
 

GERMANIA 
(60) 

1 ospătar (f/b) (cunoștințe de limba germană - nivel B1) 

1 bucătar (f/b) (cunoștințe de limbă germană nivel A1- A2) 

1 lucrător în bucătarie (f/b) (cunoștințe de limbă germană nivel A1- A2) 

25 tăietori de carne și lucrător în producție (f/b)–pentru regiunea Münster  

2 tăietori de carne și lucrător în producție (f/b) (lb germana – nivel de baza-A2) 

5 șoferi camion (cunoștințe de limba germană nivel conversațional) 

5 curieri colete și scrisori (cunoștințe de limba germană- nivel B1) 

5 încărcători / sortatori corespondență (cunoștințe de limba germană nivel 
conversațional) 

15 educatoare/educatori (cunoștințe de limba germană - nivelul B2) 

IRLANDA (20) 20 îngrijitori persoane (limba engleză – nivel mediu) 

ITALIA (10) 10 șoferi de autobuz (cunoștințe de limba italiană, nivel minim A2) 

 
MALTA  

(2) 

1 asamblator pneumatic și cablaj (candidatul selectat va trebui să cunoasăa fluent limba 
engleză vorbită și scrisă) 

1 consultant acvacultură (candidatul selectat va trebui sa vorbească și să scrie fluent în 
limba engleză) 

 
NORVEGIA 

(14) 

4 bucătari (limba engleza sau scandinava) 

3 manageri instalații sanitare (limba engleză mediu) 

5 instalatori (limba engleză mediu) 

1 inginer asistență server și de rețea (limba engleză) 

1 inginer suport software (limba engleză) 

 
 
 

OLANDA 
(94) 

 
 
 
 

 

1 îngrijitor animale (limba engleză conversațional) 

3 legumicultori (limba engleza conversational) 

16 culegători zmeură (constituie un atu cunoasterea limbii engleze dar este suficient ca 
persoana sa intelega engleza de bază) 

15 culegători căpșuni (nu se solicită limbă străină) 

50 culegători fructe (nu se solicită limbă străină,doar aplicația dorește angajatorul să fie 
trimisă în limba engleză) 

5 muncitori în pepinieră de flori în seră (limba engleză) 

4  culegători mere și pere (limba engleză sau germana) 

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLONIA  
(36) 

 
 

 
 

2 operatori CNC (limba engleza sau poloneza) 

2 lăcătuși (limba engleza sau poloneza) 

2 sudori MIG/MAG sau gaz (limba engleza sau poloneza) 

3 strungari/frezori (limba engleza sau poloneza) 

3 lăcuitori/vopsitori (limba engleza sau poloneza) 

5 operatori mașină CNC (pentru candidații fără experiență se oferă training) 

5 asistenți producție (lb. engleză, poloneză nivel A2 -elementar) 

5 muncitori depozit - operator stivuitor (lb. engleză, poloneză nivel A2 -elementar) 

2 operatori mașină (comunicare în limba engleză și poloneză) 

2 electroniști (limba engleză la nivel de comunicare și poloneza nivel de baza) 

2 electroniști-automatiști (lb engleză – nivel comunicare și poloneza la nivel de bază) 

3 montatori de instalatii electrice (limba poloneza cunostinte de baza –nivel A1) 

TOTAL LOCURI DE MUNCA IN UE/SEE = 451 

 
INFORMAȚII UTILE PENTRU PERSOANELE ÎN CĂUTAREA  UNUI LOC DE MUNCĂ  

ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE: 
- ADRESA WEBSITE ANOFM: www. anofm.ro/eures 
- INFORMARE ASUPRA TUTUROR CONDITIILOR CERUTE DE ANGAJATORUL STRAIN LA  TEL. 0350/419.715;  
    TELEFON MOBIL SERVICIU: 0733.919.155;  
- DEPUNERE CV MODEL EUROPASS LA SEDIU A.J.O.F.M. VALCEA DIN RM.VALCEA, STR. DACIA, NR.8, ETAJ 
III, CAMERA 302 sau PRIN EMAIL 


