ROMÂNIA

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare)

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 21.05.2018 – 28.05.2018
AUSTRIA (5)
BELGIA (1)
ESTONIA
(5)

GERMANIA
(308)

5 hair stylist (limba germana sau limba engleza, la un nivel mediu)
1 Inginer proiectant CA (limba engleza-bine)
5 lucrători în construcții, constructori (limba estonă-nivel C1, limba rusă-nivel A2)
2 electricieni în construcţii (alternativ electrician joasa, medie şi înalta tensiune
sau industrial)
2 Montatori instalaţii electrice (f/b)
2 Mecanici instalatii sanitare, de incalzire şi climatizare (f/b)
10 Manipulanţi mărfuri (f/b)
20 Şoferi de camion pe distante scurte
5 Ospatar pentru banchete (f/b)
10 Personal in domeniul gastronomic (f/b)
1 Bucatar (f/b)
1 Dezvoltator software C# (f/b)
1 Programator Full-Stack in dezvoltare de produse (f/b)
3 Dezvoltator software senior .NET (f/b)
1 Dezvoltator senior front-end (f/b)
50 electricieni
50 instalatori
50 lacatusi
50 sudori
2 Ingrijitor de animale (bovine)
1 Maseur (f/b)
1 Cosmetician (f/b)
1 Şofer de camion
3 Dezvoltator software (f/b)
1 Bucătar şef (f/b)
1 Chef de partie (f/b)
1 Demi - Chef de partie (f/b)
1 Commis de partie (f/b)
10 Bucătari (f/b)
5 Personal servire la bar (f/b)
8 Demi - Chef de rang (f/b)
1 Sofer automacara
1 Operator excavator
1 Ospatar (f/b)
3 Soferi camion pe distante scurte
6 Soferi camion pe distante lungi
1 Sofer camion pe distante lungi

GERMANIA
LUXEMBURG
(10)
MALTA (10)

NORVEGIA
(22)

OLANDA
(240)

POLONIA
(45)

REPUBLICA
CEHA (30)
SPANIA
(8)

UNGARIA
(14)

2 Tehnicieni service
NOTA: pentru toate locurile de muncă vacante din Germania se solicită
cunoștințe bune de limbă germană și/sau cunoștințe bune de limbă engleză
10 senior tehnician CHROME (tehnician în ştiinţele ingineresti)
10 Operatori maşini/producţie (lb. engleza, nivel mediu)
1 Consultant în microbiologie medicala (lb norvegiana-nivel inalt-scris si oral sau o
alta limba scandinava)
1 Consultant în imunologie şi medicina de transfuzie
10 Instalatori (limba engleza - min. nivel A1)
5 Macelar/transator porci, vite sau miei (Bune abilitati de comunicare in limba
engleza, cunoasterea unei limbi scandinave constituie avantaj)
5 Mecanici (limba engleza – bine)
20 operatori maşina (limba engleza – satisfacator
10 culegatori ardei (limba engleza – satisfacator)
5 muncitori-culegere si sortare flori (limba engleza sau germana satisfacator)
50 sortare şi împachetare bulbi de flori (limba engleza satisfacator)
50 operatori la maşini pentru bulbi de flori (limba engleza satisfacator)
5 culegător afine (limba engleza sau germana satisfacator)
5 sudori (limba engleza – bine)
5 ingineri (limba engleza – bine)
10 lacatus confectii metalice (limba engleza – bine)
5 ingineri mecanici (limba engleza – bine)
25 Muncitori in gradinarit (limba engleza – sarisfacator)
25 creatori buchete de flori (limba engleza – sarisfacator)
25 procesori bulbi de lalele (limba engleza – sarisfacator)
10 zidari (limba engleza cunostinte de baza)
10 dulgheri de cofrare (lb. franceza - avansat, lb. poloneza - cunostinte de baza)
20 sudori MAG (lb. franceza – comunicare fara interpret, lb. poloneza - cunost de
baza)
5 Muncitori in constructii
15 forjori
15 operatori CNC
3 tehnicieni turbine eoliene (lb engleza (dar nu este obligatoriu)
4 muncitori ferma de porci (limba spaniola- cunoştinţe de baza)
1 supervisor ferma porci (limba spaniola- cunoştinţe de baza)
5 tinichigii carosieri
5 mecanici auto
1 grafician calculator (limba maghiara)
1 magazioner (limba maghiara)
1 functionar administrativ (limba maghiara)
1 masinist (limba maghiara)

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
-

