
 

 

 
  
 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

AUSTRIA (1) 1 asistent proiect 

BELGIA (4) 2 infirmier/ asistent medical (limba franceză- bine) 

2 directori audit (senior) în servicii financiare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
(201)  

5 asistenţi manager (f/b) 

20 operatori maşini şi centrale (f/b) - cunoştinţe de limba germană - scris si vorbit, nivel 
conversaţional (cel putin nivel A2 ) 

1 personal pentru curatenie (cunoştinţe de limba germană nivel A2) 

1 operator masina prelucrat plastic/cauciuc 

1 muncitor necalificat la prelucrarea plasticului / cauciucului 

1 mecanic industrial 

50 asistenţi medicali (cunoştinţele de limba germană nivel de bază constituie avantaj, dar 
nu sunt obligatorii) 

2 zugravi vopsitori (cunoştinţe bune de limba germana) 

3 lucrători depozit (cunoştinţe bune de limba germana) 

2 sculeri (cunoştinţe bune de limba germana) 

2 mecanici echipamente (utilaje) prelucrarea maselor plastice si a cauciucului 

3 instalatori/montatori instalaţii de gaz (cunoştinţe bune de limba germana) 

15 comisionari (cunoştinţe bune de limba germana) 

15 operatori stivuitori (cunoştinţe bune de limba germana) 

3 operatori CNC (laminor si strung) 

6 electricieni (cunoştinţe bune de limba germana) 

9 muncitori metalurgici (cunoştinţe bune de limba germana) 

5 mecanici auto (cunoştinţe avansate de limbă germană) 

10 hamali (cunoştinţe avansate de limbă germană) 

5 sudori MIG - MAG (cunoştinţe bune de limba germană) 

5 mecanici de instalatii 

15 soferi de TIR (cunoştinţele de limba germană - constituie avantaj) 

10 agenţi de pază (cunoştinţe foarte bune de limba germană - scris, citit, vorbit - nivel B1) 

2 tehnicieni sisteme de securitate (alarma si supraveghere) 

10 agenţi de securitate (cunoştinţe foarte bune de limba germana - scris, citit, vorbit - 
nivel B1) 

MAREA 
BRITANIE 

(35) 

25 îngrijitori persoane (limba engleză) 

10 asistenţi medicali (limba engleza nivel B1 dar ideal ar fi nivel B2) 

POLONIA  
(3) 

3 lăcătuşi - sudori (limba poloneză – cunoştinţe de bază) 

 
REPUBLICA 

CEHA 
 (145) 

50 Lucrători în producţie – asamblare aparate de condiţionat 

10 lucrători în prelucrarea lemnului (limba engleză/germană) 

20 muncitori asamblare (studii primare) 

50 operatori (studii primare) 

15 croitori (limba cehă/ slovacă/ engleză) 

 

ROMÂNIA 
ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 



 
 

SPANIA 
 (801) 

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/Other-
languages/Your-first-EURES-job/Jobseeker.html) 

800 muncitori necalificaţi în agricultură (cules căpşuni, vârsta 18 – 40 ani, femei). 
Depunere dosar pentru selecţie – etaj III, cam. 1, la consilierul EURES  

 

SUEDIA 
(65) 

15 vopsitori auto (limba engleza:minim –mediu) 

10 mecanic auto (limba engleza:minim –mediu) 

10 tinichigii auto (limba engleza:minim –mediu) 

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

10 medici generalişti (limba engleză sau germană) 

UNGARIA  
(50) 

50 operatori la asamblarea panourilor electrice (limba maghiară) 

 

 
 
 
 

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     

- IMPORTANT: AJOFM VÂLCEA ORGANIZEAZĂ CURSURI DE COMPETENŢE ÎN LIMBA ENGLEZĂ   
ŞI GERMANĂ 


