
 

 

  
 

 
 
 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ LA DATA DE 23.03.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
(53)  

 
 

2 ergoterapeuți (f/b) - cunoștințe bune de limba germană 

1 Dezvoltator software (f/b) 

1 Inginer calitate (productia de echipamente in industria aerospatiala) (f/b) 

1 Inginer electrician (f/b)- cunoștințe bune de limbă engleză; cunoștințele de limba germană 
constituie avantaj 

1 inginer sistem de navigatie satelit Galileo (f/b) 

2 tehnicieni electronisti, tehnologie de operare (cunostinte foarte bune de limba germana-scris 
si vorbit, cel putin nivel B1) 

5 ingineri proces in tehnologia prelucrarii plasticului si a cauciucului (f/b) (cunostinte de limba 
germana, cel putin nivel A2) 

10 mecanici proces in tehnologia prelucrarii plasticului si a cauciucului (cunostinte foarte bune 
de limba germana-scris si vorbit, cel putin nivel B1) 

2 electricieni (f/b) (cunostinte de limba germana, cel putin nivel A2) 

5 electriciani industrial (cunoștințe bune de limba engleza și cunoștințe de baza de limba 
germana (min. A1) 

1 mecanic echipamente sanitare, de incalzire si aer conditionat (cunostinte de limba germana, 
cel putin nivel A2) 

3 șoferi camion pe distante lungi (cunostinte de limba germana, cel putin nivel A2) 

1 șofer camion (trafic local) (cunostinte de limba germana, cel putin nivel A2) 

2 șoferi camion (trafic national) pe distante lungi 

15 factori poștali (cunoștințe bune de limba germana (scris, vorbit, citit) – nivel B1) 

IRLANDA  
(1) 

1 florar decorator (aplicanții este necesar să cunoască limba engleză atât cât să înțeleagă exact 
ce li se cere sa facă) 

 
MAREA 

BRITANIE 
(209) 

60 asistenţi medicali – firma AVANTA CARE (limba engleza) 

60 îngrijitori persoane – firma AVANTA CARE (limba engleza) 

5 îngrijitori persoane – firma CARE IN HAND LTD (limba engleza) 

25 îngrijitori persoane – firma CLECE CARE SERVICES LIMITED (limba engleza) 

58 bucătari (limba engleză) 

1 șofer profesionist (limba engleză nivel mediu) 
 

NORVEGIA 
(3) 

1 Inginer instrumente de masurare 

1 Postdoctorand departament biomedical 

1 Doctorand departament biomedical 

OLANDA 
(3) 

1 programator (limba engleză – scris vorbit) 

2 dezvoltatori software (limba engleză) 

 
POLONIA 

(4) 

1 asistent manager – studii IT (limba engleză - nivel B2) 

1 designer grafic (limba engleză - nivel B2) 

1 dezvoltator Android – studii IT (limba engleză - nivel B2) 

1 administrator birou asistență – întreținere aplicații (limba engleză - nivel B2) 

REPUBLICA 
CEHA 
(21) 

5 șlefuitori, pilitori (limba germană constituie avantaj) 

1 șofer camion-transport intern și internațional (limba cehă, slovacă) 

15 șoferi profesioniști camion (limba cehă/germană/engleză) 

SLOVACIA 
(43) 

30 şoferi autocamion transport internaţional (limba engleza sau germana de baza) 

7 îngrijitori persoane/infirmieri (limba slovacă minim nivel de bază/limba cehă) 

6 sticlari (se solicită experiență în domeniu) 

ROMÂNIA 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 

 



 
SPANIA 

 (1) 

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) 

 
SUEDIA 

(55) 

15 vopsitori auto (limba engleza –mediu) 

10 mecanici auto (limba engleza –mediu) 

10 tinichigii (limba engleza –mediu) 

20 femei de serviciu (limba engleza –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 301, TEL. 0350/419.715     
- IMPORTANT: AJOFM VÂLCEA ORGANIZEAZĂ CURSURI DE COMPETENŢE ÎN LIMBA ENGLEZĂ   ŞI 
GERMANĂ 

http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Your-first-EURES-job/Jobseeker.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Your-first-EURES-job/Jobseeker.html

