
 

 

 

 
  
 

 
 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

 

 

BULGARIA (1) 1 agent vânzări pentru România 

 
 
 
 
 

DANEMARCA 
(137) 

30 culegători căpşuni (limba engleză foarte bine) 

20 culegători căpşuni limba engleză foarte bine) 

30 lucrători în agricultură- culegători de căpşuni (limba engleză nivel mediu) 

50 culegători de mazăre (limba engleză - nivel mediu) 

3 superviser culegatori de fructe (limba engleză foarte bine) 

2 specialişti în fertilizarea solului prin intermediul irigaţiilor (limba engleză 
foarte bine) 
IMPORTANT: Informaţii privind modul de aplicare pentru locurile de muncă din 
Danemarca se gasesc pe site-ul www.eures.anofm.ro. Preselecţia persoanelor care au 
aplicat este făcută de angajator. Invitarea la selecţie a persoanelor preselectate se va 
face in timp util de consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Botoşani. Selecţia va avea loc la Botoşani în ultima decadă a lunii februarie 
2015. Detalii referitoare la data, locul şi programul selecţiei vor fi trimise NUMAI 
persoanelor invitate. Nu sunt admise alte persoane la interviu.  
Termen limită oferte – 13.02.2015 

2 medici specialişti radiolog (limba engleză foarte bine) 

FINLANDA 
(50) 

50 muncitori necalificaţi în agricultură (pentru cules căpşuni şi a zmeură; constituie 
avantaj cunoştinţele de limba engleză) 

 
FRANTA 

(3) 

1 kinetoterapeut (limba franceză) 

1 infirmier (limba franceză) 

1 medic generalist (limba franceză) 

 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
(172) 

 
 
 
 

6 cameriste / Roomboy (cunoştinţe de limba germana nivel A2 – B1) 

25 ospătari (cunoştinţe de limba germana nivel B1 – B2) 

20 bucătari (cunoştinţe de limba germana începând cu nivelul A2) 

20 persoane în industria gastronomiei de sistem (cunoştinţe de limba germana 
nivel B1 – B2) 

6 ajutor bucătar (cunoştinţe de limba germana nivel A2 – B1) 

IMPORTANT: pentru locurile de muncă (restaurante, alimentaţie publică) de mai 
sus, ANOFM organizează o selecţie în luna februarie 2015. Detalii la consilierul 
EURES – etaj III, cam.4 

15 factori poştali (cunoștințe bune de lb. Germana (scris, vorbit, citit) – nivel B1) 

30 asistenţi medicali (cunoştinţe de limba germană , de preferinţă A2) 

 

ROMÂNIA 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 

http://www.eures.anofm.ro/


 
 

GERMANIA 

50 asistenţi medicali (diploma de absolvire şcoala postliceala/universitara de 
asistenţi medicali acreditata; nivel de pregătire: cu şi fără experienţă; motivaţie 
de a învăţa limba germană;  cunoştinţe de limba germana nivel de baza constituie 
avantaj, dar nu este obligatoriu) 

 

 

 

NORVEGIA  
(24) 

20 şoferi autobuz (limba engleză) 

1 Coordonator cercetare in securitatea calculatoarelor 

2 bucătari preparate indiene (limba engleza-bune cunoştinţe) 

1 mecanic auto (Limba engleza, o limba scandinava-avantaj) 

POLONIA (2) 2 dispeceri transport (limba poloneza – avansat; engleza – avansat; germana – 
intermediar) 

REPUBLICA 
CEHA (17) 

2 sculerI (limba engleză minim) 

15 șlefuitori, pilitori (limba germană constituie avantaj) 

 
SUEDIA 

(75) 

20 lucrători finisori în construcţii (limba engleza:minim –mediu) 

10 dulgheri (limba engleza:minim –mediu) 

15 vopsitori auto (limba engleza:minim –mediu) 

10 mecanic auto (limba engleza:minim –mediu) 

20 femei de serviciu (limba engleza:minim –mediu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATII UTILE PENTRU PERSOANELE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA  
IN TARILE 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 4;  TEL. 0350/419.715     


