
 

 

  
 

 
 

 

 

 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 

   

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 27.09.2022-04.10.2022 
 

 
 
 

BELGIA 
 (96) 

1 ospatar (limba engleză sau franceza avantaj) 

25  muncitor necalificat in agricultura (lucratorii in activitati din pepiniera: taiere 
copaci,etc (limba engleză – avantaj) 

25  muncitor necalificat in agricultura (lucratorii care recolteaza legume in aer liber: 
conopida, praz) (limba engleză – avantaj) 

20 muncitor necalificat in agricultura (lucratori care culeg fructe tari: pere, mere, 
etc.) (limba engleză – avantaj) 

25 Muncitor necalificat in agricultura (lucratori care culeg fructe moi/ fructe de 
padure) (limba engleză – avantaj) 

 
NORVEGIA 

(55) 
 
 

 

1 farmacist(studii sup.,curs de lb norvegiana platit) 

1 instalator (limba engleză,min 3 ani experienta) 

1 stilist autovehicule (min 2 ani ,carnet cat B,lb.engleza-bine) 

1 tehnician dentar (limba engleza) 

1 tehnician control dimensional(experienta 5 ani,lb. engleza) 

1 mecanic auto (experienta 4 ani,lb.engleza vorbit si scris,bonusuri) 

1 ajutor in constructii(lb.engleza niv min) 

1 electrician( min 3 ani experienta,lb.engleza) 

40 muncitor productie in acvacultura (lb.engleza) 

2 Sticlar / slefuitor sticla  (limba scandinava sau engleză fluent) 

2 zidar /faiantar(lb.engleza) 

3 Sticlar / artizan sticla  (limba scandinava sau engleză fluent) 

MALTA  
(3) 

 

3 macelar (.lb.engleza ) 

    SLOVENIA 
        (3) 

3 muncitor in productie(lb.engleza,bonusuri) 

 
 
 
 
 

POLONIA  
(27) 

 

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

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) 

2 lacatus (Engleza sau poloneza) 

2 operator CNC(Engleza sau poloneza) 

2 sudor MIG/MAG sau gaz-(Engleza sau poloneza) 

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

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 

 



DANEMARCA 
(5) 

1 izolator (limba engleza) 
1 montator schele (limba engleza) 
1 instalator tevi (limba engleza) 
1 alpinist utilitar (limba engleza) 
1 vopsitor industrial (limba engleza) 

TOTAL LOCURI DE MUNCA IN UE/SEE = 189 

 
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 


