
 

 

 
  
 

 
 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

 
 

BULGARIA 
(28) 

2 ingineri suport (limba engleză) 

1 inginer proces echipament instrumental (limba engleză) 

2 tehnologi (limba engleză) 

3 tehnicieni-mecanici, masini CNC (limba engleză) 

10 mecatronişti (limba engleză) 

10 lăcătuşi - matriţeri (limba engleză) 

 
 
 

BELGIA 
(21) 

 

2 vopsitori (cu pistol de vopsit) - limba engleza/franceza- bine 

5 asamblori profile ferestre si usi- limba engleza/franceza- bine 

1 mecanici autobuz- limba engleza/franceza- bine 

5 asamblori- jaluzele pe profile de aluminiu- limba engleza/franceza- bine 

2 şoferi camion (produse congelate) - limba engleza- bine 

3 operatori cabina de vopsit cu pulverizare automata - limba engleza- bine 

1 analist functional - limba engleza- foarte bine 

1 dezvoltator NET Software- Inginer proiect IT - limba engleza- foarte bine 

1 inginer software proces automatizare - limba engleza- foarte bine 

 
 

GERMANIA 
(80)  

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

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) 

 
MAREA 

BRITANIE 
(10) 

4 asistenţi medicali generalişti 

1 administrator reţea de calculatoare 

2 dezvoltator software PHP/MySQL/JS 

1 administrator sistem informatic de stocare 

2 ingineri software 

 
NORVEGIA  

(4) 

2 bucătari preparate indiene (limba engleza-bune cunoştinţe) 

1 asistent panificatie/personal curatenie (engleza-bune cunostinte sau o limba 
scandinavă) 

4 Mecanic motociclete (limba engleza-fluent) 

 
REPUBLICA 

CEHA  
(32) 

2 sculerI (limba engleză minim) 

15 şlefuitori, pilitori (limba germană constituie avantaj) 

5 fierari betonisti (limba engleza/ceha/rusa) 

10 croitorese (experienta + calificare de croitor) 

SLOVACIA 
(6) 

3 specialişti suport tehnic cu limba germana 

3 specialişti suport tehnic cu limba poloneza 

SPANIA  
(2) 

2 operator in industria artei grafice la masini de etichetare (cu adeziv) (limba 
engleză sau limba spaniolă - cunoştinţe de bază) 

 

ROMÂNIA 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 



 
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     


