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

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
ELVETIA (10)

GERMANIA
(165)

MAREA
BRITANIE
(117)

10 îngrijitori copii/Au Pairs (limba engleză/germană fluent)
15 factori poştali - cunoştinţe bune de lb. germană (scris, vorbit, citit) - nivel B1
10 agenţi de securitate (cunoştinţe foarte bune de limba germana - scris, citit, vorbit nivel B1)
2 tehnicieni sisteme de securitate (alarma si supraveghere)
10 agenţi de pază (cunoştinţe foarte bune de limba germană - scris, citit, vorbit - nivel
B1)
5 sudori MAG (cunoştinţe bune de limba germană)
1 operator stivuitor (f/b)
1 mecanic auto (f/b)
5 comisioneri (f/b) (cunoştinţe avansate de limba germană - nivel B2)
1 operator CNC (strungar/frezor)
1 mecatronist (f/b)
1 asamblor - montator (lucrător în producţie) (cunoştinţe bune de limba germană)
1 tehnician electronica - service fibre laser de mare putere (f/b)
1 tehnician electronica (f/b)
1 tehnician electrotehnist (f/b)
1 Manager vânzări (f/b)
1 Optician (f/b)
10 betonişti (cunoştinţe de bază de limba germană)
10 fierari betonişti (cunoştinţe de bază de limba germană)
10 tâmplari/dulgheri (cunoştinţe de bază de limba germană)
15 bucatari / bucatar sef/bucatar specialist (Sous Chef /Demi chef/Chef de
Partie/Commis Chef)
15 ospatari
5 barmani
15 Personal in industria gastronomiei de sistem
15 soferi de TIR
5 mecanici de instalatii
5 sudori MIG – MAG
3 operatori CNC (laminor si strung)
1 infirmier (limba engleză – nivel mediu)
20 îngrijitoare persoane
10 şoferi camion
9 bucătari (limba engleză)
1 asistent social (limba engleză)
8 îngrijtoare copii / bonă (limba engleză)
15 asistenţi medicali terapie intensiva (limba engleză – nivel B2)
30 asistenţi medicali de recuperare,anestezist (limba engleză – nivel B2)
12 asistenţi medicali pediatrie (limba engleză – nivel B2)
1 asistent medical generalist (limba engleză – nivel B2)
10 asistente medicale pentru centre de îngrijire particulare (limba engleză – nivel B2)

NORVEGIA
(92)

REPUBLICA
CEHA
(240)

SPANIA
(1)

SUEDIA
(35)

2 bucătari preparate indiene (limba engleza-bune cunoştinţe)
10 Lider de echipa în masaj
10 Lider de echipa în îngrijirea unghiilor (manichiurist)
10 Lider de echipa pentru antrenori personali
10 Lider de echipa pentru personal de yoga
10 Lider de echipa pentru stilişti
10 Lider de echipa în servicii de înfrumuseţare
10 Lider de echipa în cosmetică - îngrijire
10 Lider de echipa în servicii de coafor
10 Lider de echipa în servicii de machiaj
15 şlefuitori, pilitori (limba germană constituie avantaj)
50 Lucrători în producţie – asamblare aparate de condiţionat
10 lucrători în prelucrarea lemnului (limba engleză/germană)
20 muncitori asamblare (studii primare)
30 operatori autoclave/asamblori (studii primare)
50 operatori (studii primare)
50 operatori de producţie
15 croitori (limba cehă/ slovacă/ engleză)
1 maseur (lb germana - obligatoriu-nivel intermediar; lb. spaniola-nivel intermediar; lb.
engleza-nivel intermediar).
Pot aplica tineri conform proiectului: YOUR FIRST EURES JOB.
Informaţii
suplimentare:
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Otherlanguages/Your-first-EURES-job/Jobseeker.html)
15 vopsitori auto (limba engleza:minim –mediu)
10 mecanic auto (limba engleza:minim –mediu)
10 tinichigiu auto (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

