ROMÂNIA

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare)
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
AUSTRIA
(5)
DANEMARCA (1)
FRANŢA (1)

GERMANIA
(66)

1 Softwareentwickle
1 Softwaretechniker/in Endmontage
1 Software-Inbetriebnehmer/in für den Aussendienst
1 Elektrotechniker/in als Supervisor bzw. Obermonteur/in für die Automobilbranche
1 Softwareentwickler/in
1 medic specialist in patologie chirurgicala (specialist în surgical pathology)
1 dezvoltator PLM (limba engleza, limba germană şi limba franceză)
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)
15 factori poştali - cunoştinţe bune de limba germana (scris, vorbit, citit) - nivel B1
1 mecanic echipamente pneumatice si hidraulice (cunoştinţe bune de limba germană)

IRLANDA (10)
MAREA BRITANIE
(22)

10 muncitori necalificaţi (culegători ciuperci)-limba engleză - cunoştinţe de bază
20 îngrijitori persoane (limba engleză – nivel mediu)
1 îngrijitor persoane la domiciliu (limba engleză – nivel mediu)
1 infirmier (limba engleză – nivel mediu)
2 bucătari preparate indiene (limba engleza-bune cunoştinţe)

NORVEGIA
(4)

1 doctorand în simulare de proces şi tehnologii de învăţare

OLANDA
(23)

1 sudor TIG (limba engleza-bine)
1 sudor MIG/MAG (limba germană-bine; limba engleză-bine)
1 operator CNC (limba engleză – fluent)
10 culegători de căpşuni (limba engleză - conversaţional)
10 culegători de căpşuni (limba engleza)

REPUBLICA CEHA
(61)
SPANIA
(2)
SUEDIA
(45)

-

1 specialist în departamentul reţele

50 Lucrători în producţie – asamblare aparate de condiţionat
10 lucrători în prelucrarea lemnului (limba engleză/germană)
1 Software Support Analyst
2 operator in industria artei grafice la maşini de etichetare (cu adeziv) (limba engleză sau limba
spaniolă - cunoştinţe de bază)
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 1 TEL. 0350/419.715

