
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 28.11.2016 – 04.12.2016 
 

AUSTRIA 
(20) 

10 lucrători forestieri (limba germană nivel mediu/conversațional) 

10 zugravi (limba germană nivel mediu/conversațional) 

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

DANEMARCA 
(250) 

250 lucratori in agricultura - culegatori de mazare (aplicantii sa cunoasca limba engleza 
nivel minim) 

FRANTA (1) 1 lucrător hotelier (limba franceza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
(187)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

1 operator stivuitor (cunostinte de limba germana nivel A2 - intelegere, vorbire) 

1 bucătar (f/b) (cunoștințe de limba germană nivel A2) 

3 ospătari (f/b) (cunostinte foarte bune de limba germana - min. nivel B2) 

1 chef de rang (f/b) (cunostinte bune de limba germană) 

3 Finisor caroserii auto (cunostinte de limba germana nivel A2) 

6 asistenți medicali (f/b) (cunostinte foarte bune de limba germana - nivel B2) 

3 Comisionar (f/b) (cunostinte de limba germana nivel A2 de conversatie) 

3 hamali (cunostinte bune de limba germana - scris, vorbit, nivel B1) 

3 mecanici auto (cunostinte de limba germana - nivel A2 de conversatie) 

6 operatori CNC (cunostinte de limba germana - nivel A2 de conversatie) 

6 operator mașini (cunostinte de limba germana - nivel A2 de conversatie) 

6 sudori (cunostinte de limba germana - nivel A2/B1 de conversatie) 

3 tâmplari (cunostinte de limba germana - nivel A2 de conversatie) 

3 operatori în mecatronică/alternativ tehnician vehicule feroviare  

3 montatori instalatii electrice (cunostinte de limba germana - nivel A2 de conversatie) 

26 asistenți medicali (f/b) (cunostinte foarte bune de limba germana - cel putin nivel B2) 

1 tehnician electronist (f/b) (cunostinte bune de limba germana - min. nivel B1) 

1 dezvoltator software (f/b) (cunoștințe bune de lb germana si engleza-scris si vorbit) 

1 dezvoltator software specializare Robotica (f/b) 

1 administrator sistem IT (f/b) 

1 bucătar (f/b) (cunostinte de limba germana - nivel A2 - B1) 

1 diriginte de șantier (cunostinte bune de limba germana - nivel B1) 

1 dezvoltator web front-end (f/b) 

1 integrator sistem IT (f/b) 

1 inginer sisteme integrate (f/b) 

18 personal in gastronomia de sistem (f/b) 

1 manager restaurant (f/b) 

1 chef de rang (f/b) 

1 commis de cuisine (f/b) 

1 demichef de partie (f/b) 

1 commis patissier (f/b) 

1 chef de rang (f/b) 

1 receptioner (f/b) (cunostinte foarte bune de limba germana si engleza - min. nivel B2) 

1 manager front office (f/b) 

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 

3 electricieni (cunoștințe de limbă germană - nivel A2/B1) 

3 mecanici auto (cunoștințe de limbă germană - nivel A2/B1) 

2 sudori (cunoștințe de limbp germană nivel A2) 

3 montatori tâmplarie din aluminiu (cunoștințe de limbă germană nivel A2) 

1 șofer profesionist (cunoștințe de limbă germană - nivel A2/B1) 

1 chef de partie (f/b) (cunoștințe bune de limbă germană - cel puțin nivel B1) 

1 bucatar (f/b) (cunoștințe bune de limbă germană - cel puțin nivel B1) 

1 receptioner (f/b) (cunoștințe foarte bune de limbă germană și engleză - min. nivel B2) 

1 chef de partie bucatarie vegetariana (f/b) 

3 bucatari (f/b) (cunostinte de limba germana - cel putin nivel A2) 

1 specialist restaurant (f/b) 

1 casier (f/b) (cunostinte bune de limba germana - min. nivel B1) 

1 sef de schimb (f/b) 

1 manager adjunct restaurant (f/b) 

1 personal in domeniul gastronomiei de sistem (f/b) 

1 bucatar (f/b) (cunostinte de limba germana - nivel A2/B1) 

1 chef de rang (f/b) (cunostinte bune de limba germana - cel putin nivel B1) 

2 personal servire clienti (f/b) (cunostinte bune de limba germana - nivel B1) 

1 asistent medical geriatrie (cunostinte de limba germana - min. nivel A2/B1) 

1 asistent medical (cunostinte de limba germana - min. nivel A2/B1) 

2 măcelari (cunostinte de limba germana - obligatoriu min. nivel A2/B1 de conversatie) 

3 faianțari (cunostinte de limba germana - obligatoriu nivel A2/B1 de conversatie) 

1 bucătar (f/b) (cunostinte de limba germana - nivel A2/B1) 

2 personal pentru curatenie (f/b) (cunostinte de baza de limba germana) 

5 lucrători în metalurgie (f/b) (cunostinte de limba germana - min. nivel A2) 

1 sudor MAG (cunoștințe bune de limba germană - nivel B1) 

2 mecanici industrali (cunoștințe bune de limba germană - nivel B1) 

2 lucrători în depozit (f/b) (cunostinte de limba germana - min. nivel A2) 

2 comisionar (f/b) (cunostinte de limba germana - min. nivel A2) 

4 operatori stivuitor (cunostinte de limba germana - min. nivel A2) 

1 specialist IT (f/b) (cunostinte bune de limba germana - nivel B1) 

IRLANDA 
(10) 

10 crescători de animale pentru producția de lapte și carne (este necesară cunoașterea 
limbii engleze - nivel B1 - utilizator independent) 

 
ITALIA  
(280) 

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

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

80 asistenți medicali (pentru Irlanda de Nord și Marea Britanie; limba engleză, nivel B1-B2) 

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

100 infirmieri (pentru Marea Britanie; limba engleză, nivel B1) 

LUXEMBOURG (1) 1 dezvoltator digital 

MALTA 
(56) 

6 măcelari (limba engleză fluent) 

50 inspector control calitate (limba engleză fluent scris și vorbit) 
 

 

 

MAREA 
BRITANIE  

(113) 

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) 

50 îngrijitori persoane – firma Global Mobility Solutions Ltd (lb engleza-nivel B2) 

1 supervisor podgorie (limba engleză B2/C1) 

2 asistenți medicali (limba engleza-nivel B2) 

 
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) 



POLONIA (2) 2 specialiști vânzări și service client cu cunoștințe de limba romană 

PORTUGALIA 
(200) 

180 culegător zmeură (de preferat lb. engleza, portugheza sau spaniola-dar nu este obligatoriu) 

20 șefi de echipă (agricultură - culegerea zmeurei) 
 

 
 
 

REPUBLICA 
CEHA   
(71) 

15 șlefuitori pilitori (limba germană constituie avantaj) 

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

5 electricieni auto (limba engleză) 

5 mecanici auto (limba engleză) 

30 șoferi autobuz (limba engleză) 

1 tehnician in electronica (limba engleză) 

3 ingineri mecanici (limba engleză) 

2 cercetători postdoctoral (limba engleză) 
 

SLOVACIA 
(89)  

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

50 șoferi camion de mare tonaj (lb engleza-mediu/lb maghiara-mediu/lb slovaca-mediu) 

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

2 operatori mecanici (limba engleza- B1) 

SLOVENIA 
(2) 

2 zugravi vorpositori (cunoșt de baza engleza sau germana, bulgara, romana,ex-yugoslave) 

 
 
 

SPANIA 
 (806) 

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

5 șoferi internațional TIR (limba engleza-satisfăcător, lb. spaniolă – satisfăcător) 

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  

(15) 

1 sef de schimb (limba maghiară) 

5 muncitori în prelucrarea lemnului (limba maghiară) 

5 muncitori in prelucrarea produselor din carne (limba maghiară) 

4 agenti de curatenie (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

