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Comunicat de presă 

551 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

 

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 

551 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Spania – 164 locuri de muncă: 150 agricultor, 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri 

(panouri) metalice; 

Malta – 158 de locuri de muncă: 150 șofer de autobuz, 5 specialist vânzări televizate, 3 

inginer de sistem software; 

Germania – 87 locuri de muncă: 28 șofer camion, 25 salvamar, 10 programator PLC, 4 

bucătar, 3 personal servire clienți, 3 șofer de autobuz, 2 ospătar, 2 personal întampinare 

oaspeți, 1 commis chef, 1 contabil, 1 electrician în construcții, 1 inginer construcții civile, 

1 macaragiu, 1 manager front office, 1 menajeră, 1 tehnician service, 1 tehnician sisteme 

de încălzire, 1 zidar; 

Marea Britanie – 61 locuri de muncă: 50 măcelari, tranșatori, fasonatori, împachetatori 

carne, 6 lenjer/croitor, 5 asistent medical; 

Cehia – 30 locuri de muncă: 15 operator CNC, 15 forjor; 

Belgia – 28 locuri de muncă: 4 operator cnc, 3 șofer camion, 2 electrician iluminat stradal 

(electrician de întreținere și reparații), 2 macaragiu, 2 tehnician rețele de telecomunicații, 

1 electrician rezidential, 1 inginer aplicatie (inginer de cercetare in electronica aplicata), 

1 inginer de calitate industrial, 1 inginer dezvoltare (inginer productie), 1 instalator 

instalații tehnico-sanitare și de gaze, 1 inginer materiale, 1 inginer producție, 1 mecanic 

autoturisme- mecanic camioane, 1 operator/ ambalator în industria alimentară, 1 operator 

turnare metale, 1 programator cnc, 1 proiectant mecanic, 1 tehnician de intreținere și 

instalare, 1 tehnician testare (tehnician electromecanic), 1 tehnician hvac (încălzire, 

ventilație și aer condiționat); 

Finlanda – 11 locuri de muncă: 10 măcelar/tranșator carne de pui, 1 ospătar;  

Luxembourg - 10 locuri de muncă: 10 senior tehnician Chrome; 

Norvegia – 2 locuri de muncă: 2 frizer. 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând 

www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea 

forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul EURES îi poate îndruma. 
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