
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ VÂLCEA 
 

 

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 18.02.2017 – 24.02.2017 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 mentenanța 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 

BULGARIA 
(2) 

1 Sef oficiu curierat (limba bulgara – bine) 

1 Curier (limba bulgara – bine) 

 
DANEMARCA 

(185) 

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

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

1 horticultor – agronom (engleza - scris si vorbit; disponibilitate de a invata limba 
italiana) 

4 operatori masini ambalare (limba engleza) 

FINLANDA 
(1) 

1 ingrijitor animale (limba engleză) 

 
 
 

GERMANIA 
(109)  

 
 
 
 

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

1 personal in domeniul asigurarii calitatii (f/b) (cunoștințe bune de limba germana 
si engleza) 

ROMÂNIA 
 

ANOFM – EURES (Serviciile Publice Europene de Ocupare) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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) 

1 Tehnician servicii (f/b) (cunoștințe f. b. De lb germana si engleza:scris, vorbit – 
nivel B2) 

1 Operator CNC – frezor (f/b) (cunoștințe de limba germană – nivel A2) 

1 Operator CNC – frezor piese mari (f/b) (cunoștințe de limba germană – nivel A2) 

1 Operator masini de indoit (f/b) (cunoștințe de limba germană – nivel A2) 

1 Operator masini combinate cu laser TC-6000 (f/b) (limba germană – nivel A2) 

1 Operator masini discuri cu laser (f/b) 

1 Electronist (f/b) 

1 Mecanic (f/b) 

1 Mecatronist (f/b) 

1 Metrolog (f/b) 

1 Operator masini de polizat/macinat (f/b) 

1 Lucrator in domeniul asigurarii calitatii (f/b) 

1 Slefuitor (f/b) 

1 Electrician reparatii (f/b) 

1 Programator CNC (f/b) 

1 Junior Sales Representative (f/b) 

2 Senior Java Software Developer (f/b) 

1 Electronist intretinere (f/b) 

1 Inginer calitate software (f/b) 

1 Sef de echipa SAP (f/b) 

1 Tehnician in domeniul electric (f/b) 

1 Lucrator curatenie (f/b) 

1 Mecanic industrial (f/b) 

1 Asistent vanzari proiecte tehnice (f/b) 

1 Mecanic industrial – testare finala masini/echipamente (f/b) 

1 Dezvoltator aplicatii Java (f/b) 

1 Inginer dezvoltare certificari (f/b) 

1 Operator CNC – frezor (f/b) 

4 Ospatar pentru banchete (f/b) 

2 Receptioner (f/b) 

 1 Personal intampinare oaspeti (f/b) 

2 Administrator de sistem (f/b) 

1 Mecatronist (f/b) 

1 Frezor (f/b) 

1 Lucrator in depozit (f/b) 

1 Operator CNC - freza in 3 axe de prelucrare (f/b) 

1 Expert in securitate (f/b) 

1 Electrician in constructii (f/b) 

1 Mecatronist asamblare masini (f/b) 

1 Junior Sales Representative (f/b) 

1 Strungar (f/b) 



 
 
 
 
 
 
 

GERMANIA 
 

1 Operator CNC - masina de strunjit (f/b) 

1 Inginer software sisteme integrate (f/b) 

1 Dezvoltator aplicatii software (f/b) 

1 Dezvoltator procesare digitala imagini (f/b) 

2 Specialisti restaurant (f/b) 

8 Personal servire clienti (f/b) 

5 Bucatari/ajutori bucatari/personal in bucatarie (f/b) 

5 Personal in gastronomia de sistem (f/b) 

2 Camerista/roomboy 

3 Ospatari (f/b) 

1 bucatar (f/b) 

1 Bucatar/Commis de cuisine (f/b) 

2 Commis de cuisine (f/b) 

1 Demichef de partie (f/b) 

1 Lucrator in metalurgie decorativa (f/b) 

1 Ospatar (f/b) 

1 Bucatar (f/b) 

1 Bucatar (f/b) 

4 Excavatoristi 

1 Electrician in constructii 

NOTA: pentru toate locurile de muncă vacante din Germania se solicită 
cunoștințe bune de limbă germană și/sau cunoștințe bune de limbă engleză 

 
 
 

IRLANDA 
 (25) 

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

11 ciontolitori tranșatori carne (sunt necesare cunost. De baza de limba engleza) 

2 sculeri matriter (limba engleza nivel A2 sau B1) 

2 coordonatori atelier matrite (limba engleza nivel A2 sau B1) 

2 programatori masini  de frezat CNC (limba engleza nivel A2 sau B1) 

2 operatori masini de frezat CNC (limba engleza nivel A2 sau B1) 

1 operator masini (limba engleza nivel A2 sau B1) 

 1 Asistent manager (limba engleza nivel B1) 

3 ingrijitori persoane (limba engleza nivel B1) 
 

ITALIA  
(220) 

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

80 asistenți medicali generalisti (pentru Marea Britanie; lb. engleză, nivel B1-B2) 

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

MALTA (300) 300 soferi de autobuz (limba engleza, inteles si vorbit) 

 
 
 

MAREA 
BRITANIE 

(174) 
 
 

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

10 îngrijitor persoane la domiciliu (firma SYLVIANCARE Ltd; lb engleză – nivel B1) 

70 îngrijitor persoane la domiciliu (firma ACQUA DOLCE LTD; lb engleză – ni.B1) 

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

15 îngrijitor persoane la domiciliu (firma ALPENBEST Ltd; lb engleză – nivel B1) 

30 îngrijitor pers. la domiciliu (firma GLOBAL EYES RECRUITMENT; lb  engleză – 
nivel B1) 

10 asistenți medicali (limba engleză: nivel B2) 

10 lucratori abator (limba engleză – nivel B1) 

10 tamplar/dulgher naval  (limba engleză – nivel B1) 

NORVEGIA 
(1) 

 

1 Dezvoltator front-end (limba engleza-fluent) 



 
POLONIA 

(15) 

3 specialiști vânzări și service client cu cunoștințe de limba română 

10 croitorese, cusatorese (limba poloneză-nivel de bază) 

2 reprezentanti vanzari pentru autoturisme uzate (limba sarba/croata nivel B2 - 
scris si vorbit - pentru comunicarea cu clientii si engleza/poloneza nivel mediu) 

 
REPUBLICA 

CEHA 
(70) 

5 mecanici auto 

5 electrcieni auto 

30 soferi autobuz 

20 slefuitor, pilitor (constituie avantaj cunostinte limba engleza/germana) 

10 sudori 

SLOVACIA 
(30) 

10 Strungar 

10 Vopsitor in cabine inchise 

10 Operator masina de frezat 

SUEDIA (8) 8 vopsitori auto (limba engleza) 

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 302, TEL. 0350/419.715     
- IMPORTANT: AJOFM VÂLCEA ORGANIZEAZĂ CURSURI DE COMPETENŢE ÎN LIMBA ENGLEZĂ   ŞI 
GERMANĂ 


