
 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 25.01.2017 – 28.01.2017 
 

 

AUSTRIA 
(20) 

10 lucrători forestieri (limba germană nivel mediu/conversațional) 

10 zugravi (limba germană nivel mediu/conversațional) 

 
 
 
 
 
 

BELGIA  
(18) 

1 electrician de întreținere și reparații 

1 lucrător în producție (lucrător controlor final) 

1 tehnician poduri rulante (tehncian mașini și utilaje) 

1 operator mașină (operator mercerizator textile) 

1 mecanic auto 

1 operator mașină de debitat/tăiat (debitator eboșator) 

1 tehnician mentananță mecanică – echipamente industriale) 

1 tehnician mentenanț electric 

1 operator CNC 

1 operator CNC (strungar) 

1 operator CNC (frezor) 

1 patiser 

1 brutar 

1 operator mașină STANS (operator mașini unelte semiautomate și automate) 

1 electrician  

1 mecanic întreținere 

1 sudor (operator mașini unelte semiautomate și automate) 

1 operator mașină adezivi (operator mașini unelte semiautomate și automate) 

NOTĂ : pentru locurile de muncă vacante din Belgia se solicită limba engleză 

DANEMARCA 
(180) 

30 lucrători în agricultura- culegători de căpșuni (limba engleza -nivel mediu) 

150 lucrători în agricultura- culegători de mazăre (limba engleza -nivel minim) 

FRANTA (1) 1 lucrător hotelier (limba franceza) 

 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
(39)  

 
 
 
 
 
 
 

3 operatori stivuitori (cunostinte de limba germana nivel A2-intelegere, vorbire) 

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

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

1 dulgher (f/b) (cunostinte bune de limba germana – nivel B1) 

1 inginer constructii civile (f/b) (cunostinte bune de limba germana – nivel B1) 

10 asistenți medicali (f/b) (cunostinte foarte bune de limba germana – nivel B2) 

5 mecanici auto (cunostinte foarte bune de limba germana) 

5 operatori mașini (cunostinte bune de limba germana – min. Nivel B1) 

1 Sef de schimb (f/b) (cunoștințe bune de limba germană - min. nivel B1) 

1 Bucatar (f/b) (cunoștințe de limba germană - cel puțin nivel A2) 

1 Sous chef (f/b) (cunoștințe de limba germană - cel puțin nivel A2) 
1 inginer securitate în funcționare (f/b) (cunoșt bune de lb germana si engleza:scris și vorbit) 

1 specialist testare software (f/b) (cunoștințe bune de lb germană și cunostinte de limba 
engleză/rusă tehnică) 

1 personal in domeniul asigurarii calitatii (f/b) (cunoșt bune de lb. germana si engleza) 

1 tehnician laborator fizică (f/b) (cunoștințe bune de limba germană) 

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 

 



 
 

GERMANIA 

1 Laborant fizica (f/b) (cunoștințe bune de limba germană) 

1 Tehnician laborator fizica (f/b) (cunoștințe bune de limba germană și engleză) 

1 Lucrator in productie (f/b) (cunoștințe de limba germană - nivel A2) 

1 Lucrator in productie (f/b) (cunoștințe de limba germană - nivel A2) 

1 Dezvoltator software (f/b) (cunoștințe bune de limba engleză-scris și vorbit și limba rusa-
vorbit, avantaj limba germană) 

 
IRLANDA 

 (22) 

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

1 mecanic utilaje (sunt necesare cunostinte de baza de limba engleza) 

11 ciontolitori tranșatori carne (sunt necesare cunostinte de baza de limba engleza) 

ITALIA  
(140) 

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

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

MALTA (200) 200 șoferi de autobuz și tramvai (limba engleza-vorbit cunoștințe de bază) 

 
MAREA 

BRITANIE 
(124) 

14 îngrijitor persoane (firma Global Mobility Solutions Ltd ; limba engleză: nivel B2) 

10 îngrijitor persoane la domiciliu (firma SYLVIANCARE Ltd; limba engleză - nivel B1) 

70 îngrijitor persoane la domiciliu (firma ACQUA DOLCE LTD; limba engleză - nivel B1) 

5 îngrijitor persoane (firma CARE IN HAND Ltd ; limba engleză: nivel B1) 

15 îngrijitor persoane la domiciliu (firma ALPENBEST Ltd; limba engleză - nivel B1) 

10 asistenți medicali (limba engleză: nivel B2) 

NORVEGIA (2) 2 electricieni (limba engleza-fluent) 

SLOVACIA 
(40)  

20 lucrători în asamblarea echipamentelor electrice 

20 operatori de producție 

 
SPANIA 

 (1) 

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 (1) 1 medic veterinar (limba maghiara) 
   

 
 

 

 

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

