
 

 

  
 
 

 

 
 

 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 

   

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 04.07.2022 – 10.07.2022 
 

 
 
 

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) 

 
GERMANIA 

(30) 

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) 

 
 

MALTA  
(6) 

1 inginer servicii IT (limba engleza fluent) 

2 dulgheri montator (limba engleza fluent) 

1 director de departament - consultant superior pescuit/ marin (lb engleza 
fluent) 

1 proiectant Autocad 2D/3D 

1 manager proiect (Candidatul selectat trebuie sa cunoasca fluent limba engleza 
si sa fie un excelent comunicator) 

 
NORVEGIA 

(53) 

3 manageri instalații sanitare (limba engleză mediu) 

5 instalatori (limba engleză mediu) 

40 muncitori în producție (limba engleză) 

2 sticlari / șlefuitori sticlă (lb. scandinavă sau engleză fluent) 

3 sticlari / artizani sticlă (lb. scandinavă sau engleză fluent) 

 
 

OLANDA 
(89) 

 
 

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

3 legumicultori (limba engleza conversational) 

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) 

 
POLONIA  

(27) 
 

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) 

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 

 



 
 

POLONIA  
 
 

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) 

TOTAL LOCURI DE MUNCA IN UE/SEE = 380 

 
 

INFORMAȚII UTILE PENTRU PERSOANELE ÎN CĂUTAREA  UNUI LOC DE MUNCĂ  
ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE: 

 
- ADRESA WEBSITE ANOFM: www. anofm.ro/eures 
- INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA  TEL. 0250/735.608;  
-    DEPUNERE CV MODEL EUROPASS LA SEDIU A.J.O.F.M. VALCEA DIN RM.VALCEA, STR. DACIA, 
NR.8, sau PRIN EMAIL: ajofm.vl@anofm.gov.ro 


