
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 06.10.2016 – 14.10.2016 
 

 

 
AUSTRIA 

(80) 

15 ajutori bucătar (cunoștințe medii de limba germană, nivel B1-B2) 

20 bucătari șefi (cunoștințe medii de limba germană, nivel B1-B2) 

15 chelneri (cunoștințe medii de limba germană, nivel B1-B2) 

30 cameriste (cunoștințe de limba germană, nivel A2) 

BULGARIA (10) 10 operatori în industria de prelucrare a lemnului (lb. engleză, italiană sau bulgară) 

 
CROATIA 

(10) 
 
 

1 sudor TIG (limba germană – nivel A2) 

3 instalatori conducte (limba germană – nivel A2) 

2 sudori oxyacetilenic (limba germană – nivel A2) 

2 instalatori sanitari (limba germană – nivel A2) 

2 instalatori încălzire centrală (limba germană – nivel A2) 

 
 

FINLANDA  
(43) 

2 UX Designer (limba engleza - fluent - scris, vorbit) 

2 Dezvoltator Java (limba engleză fluent - vorbit și scris) 

2 Dezvoltator interfete/ Front - End Developer (limba engleză fluent - vorbit și scris) 

1 șef santier/ Site manager (cunost bune de lb engleza, cunostintele de lb rusa – avantaj) 

26 proiectant centrale nucleare (cunost bune de lb engleza, cunostintele de lb rusa – avantaj) 

10 măcelar – tranșator (calific/experință; nu sunt cerute cunoștințe de limbă străină) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
(56)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 electricieni în construcții cunoș. de lb germana – obligatoriu nivel conv. A2 – B1) 

1 zugrav – vopsitor (cunoș. de lb germana – obligatoriu nivel de conversatie A2 – B1) 

1 tâmplar (alternativ dulgher) (cunoș. de lb germana – obligatoriu nivel de conve A2 – B1) 

15 asistenți medicali (cunoștințe de limba germană - nivel A2) 

2 dezvoltatori software (f/b) (cunoștințe bune de limba germană și engleză) 

2 ingineri software (f/b) (cunoștințe bune de limba germană și engleză) 

3 integrator software (f/b) (cunoștințe bune de limba germană și engleză) 

1 asistent medical (cunoștințe bune de limba germana - cel puțin nivel B1) 

1 tamplar (alternativ dulgher) (cunostinte bune de limba germana - nivel B1/B2) 

1 zugrav/vopsitor (cunostinte bune de limba germana - nivel B1/B2) 

3 șoferi profesioniști (cunostinte bune de limba germana - nivel B1/B2) 

2 bucătari (f/b) (cunost de lb germana, cel putin nivel A2; avantaj lb engleza - min. A2) 

1 recepționeri (f/b) (Cunostinte avansate de limba engleza si germana - cel putin nivel C1) 

2 personal servire clienti (f/b) 

2 specialiști restaurant (f/b) 

1 specialist in domeniul hotelier (f/b) 

1 asistent medical medicină internă (f/b) 

1 asistent medical cardiologie (f/b) 

1 asistent medical geriatrie 

1 instalator (cunoștinte bune de limba germană -scris și vorbit - nivel B1/B2)  

3 mecanici de locomotiva (cunost foarte bune de lb germana, scris si vorbit - nivel B2) 

2 mecanici auto (cunostinte bune de limba germana, min. nivel B1) 

1 senior manager proiect aplicatii mobile (f/b) ( lb germana-min. nivel A2 si lb engleza-min. B2) 

1 Inginer in aeronautica (f/b) ( lb germana-min. nivel A2 si lb engleza-min. B2) 

2 mecanici auto (cunostinte bune de limba germana, min. nivel B1) 

1 mecanic industrial (cunostinte de limba germana, min. nivel A2) 

1 dezvoltator aplicatii Android/Dezvoltator digital media 

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 

 



 
 
 

GERMANIA 

1 operator stivuitor (limba germana - intelegere, scris, vorbit nivel B1) 

1 laborant fizic (f/b) (cunostinte bune de limba germana si engleză) 

3 specialiști restaurant (f/b) (cunoștințe bune/foarte bune de limba germană și engleză - 
nivel B1/B2; avantaj limba italiană) 

2 recepționeri (f/b) (cunoștințe foarte bune de limba germană și engleză - nivel B2/C1) 

1 dispecer (f/b) (cunost f.b.de lb romana - exprimare gramaticala, scriere ortografica, citire cursiva) 

1 chef de partie (f/b) (șunoștințe bune de limba germană) 

2 commis de cuisine (f/b) (cunoștințe bune de limba germană și engleză) 

1 Personal servire (f/b) (Cunostinte bune de limba germana si engleza) 

IRLANDA (5) 5 ciontolitori tranșatori carne (experiență; lb engleză - nivel B2  - utilizator indepedent) 

 
ITALIA  
(140) 

30 asistenți medicali (pentru Germania – Hanovra; limba engleză, nivel B1-B2) 

30 îngrijitori persoane (limba engleză, nivel B1-B2) 

60 asistenți medicali (pentru Irlanda de Nord; limba engleză, nivel B1-B2) 

20 asistenți medicali (pentru Marea Britanie; limba engleză, nivel B1-B2) 
 

MAREA 
BRITANIE  

(60) 

40 îngrijitori persoane – firma  ALPENBEST Ltd (limba engleza-nivel B1) 

10 îngrijitori persoane – firma CLECE CARE SERVICES (limba engleza-nivel B1) 

10 îngrijitori persoane – firma SYLVIANCARE (limba engleza-nivel B1) 

 
NORVEGIA 

(12) 

6 tâmplari (limba engleză - bine sau o limba scandinavă) 

1 șofer distribuitor (lb engleza-vorbit bine sau o limba scandinavă) 

1 ambalator și asistent panificație (lb engleza-vorbit bine sau o limba scandinavă) 

2 patiseri (lb engleza-vorbit bine sau o limba scandinavă) 

2 brutari (lb engleza-vorbit bine sau o limba scandinavă) 

OLANDA (2) 2 legumicultori (experiență muncă câmp; limba engleza – nivel A1) 
 

REPUBLICA 
CEHA (25) 

15 șlefuitori pilitori (limba germană constituie avantaj) 

10 șoferi profesioniști camion (Europa) (cunoștințe de baza engleză/germană) 

 

SLOVACIA 
(37)  

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

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

 
 

SPANIA 
 (816) 

800 muncitori necalificați în agricultură – cules căpșuni (nu se solicită limbi străine, se 
500 de femei și 150 de cupluri)   

15 șoferi camion (limba romana/poloneza/ceha/slovaca) 

1 maseur (lb germana-obligatoriu-nivel intermediar; lb. spaniolă, engleză-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) 

UNGARIA  
(6) 

1 sef de schimb (limba maghiară) 

5 muncitor în prelucrarea lemnului (limba maghiară) 
   

INFORMAȚII UTILE PENTRU PERSOANELE ÎN CĂUTAREA  UNUI LOC DE MUNCĂ  
ÎN ȚĂRILE 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

