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Comunicat de presă 

 

 

809 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

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

809 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Malta – 316 locuri de muncă: 250 șofer de autobuz, 50 personal curățenie/lucrători la 

înălțime/supervizori curățenie, 6 fierar betonist, 4 asfaltatori, 4 zidar, 2 mașinist pentru 

terasamente; 

Germania – 160 locuri de muncă: 23 ospătar, 13 asistent medical, 13 bucătar, 10 șofer 

profesionist, 5 cameristă/roomboy, 5 recepționer, 4 betonist, 4 dezvoltator aplicații 

Android pentru dispozitive mobile, 4 dezvoltator Java, 4 excavatorist, 4 montator izolații 

clădiri, 4 specialist sisteme de canalizare, 4 zidar, 3 dezvoltator aplicații hibrid, 3 

menajeră, 3 operator mașini și instalații fabricare produse din plastic, 3 operator utilaje 

pentru construcții, 3 specialist restaurant, 2 ajutor bucătar, 2 commis de cuisine, 2 

electrician în construcții, 2 electrician construcții cabluri, 2 lucrător în construcții, 2 

maistru construcții rețele de cabluri, 2 maistru hidroizolații clădiri, 2 maistru construcții 

de drumuri, 2 operator mașini, 2 instalator, 1 administrator sistem Linux, 1 ajutor barman 

- șef, 1 chef de rang, 1 commis de rang, 1 coordonator evenimente, 1 dezvoltator aplicații 

web, 1 dulgher, 1 fizioterapeut, 1 instalator clădiri, 1 inginer baze de date, 1 lăcătuș, 1 

manager în construcții, 1 manager restaurant, 1 maistru construcții civile, 1 mecanic 

industrial, 1 mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, 1 medic specialist 

medicină generală, 1 muncitor în construcții din beton armat, 1 montator acoperișuri, 1 

operator excavator, 1 operator CNC (frezor), 1 operator pompe beton, 1 personal catering, 

1 personal în domeniul hotelier, 1 personal servire clienți, 1 proiectant UX, 1 sudor, 1 

tehnician electronist; 

Cehia – 101 locuri de muncă: 30 șofer autobuz, 20 șlefuitor, pilitor, 15 forjor, 15 operator 

CNC, 5 electrician auto, 5 mecanic auto, 5 șofer tir internațional, 3 mașinist, 1 electrician, 

1 fizioterapeut, 1 tehnician frigidere; 

Norvegia – 47 locuri de muncă: 20 lucrător în fabrică, 8 dulgher cofraje, 6 tâmplar 

cofraje, 5 tâmplar, 3 mecanic autobuze, 2 frizer, 1 personal curățenie/specialist carnaval, 

1 personal jocuri/specialist carnaval, 1 șofer/specialist carnaval; 

Marea Britanie – 46 locuri de muncă: 35 îngrijitor persoane la domiciliu, 11 îngrijitor 

persoane; 
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Italia – 40 locuri de muncă:  40 îngrijitori la domiciliu; 

Slovenia – 40 locuri de muncă: 40 muncitor în industria prelucratoare; 

Irlanda – 20 locuri de muncă: 20 lucrător în ferme de vaci de lapte; 

Belgia – 9 locuri de muncă: 6 zidar tencuitor, 2 motator pereți și plafoane din ghips 

carton, 1 electrician nave senior; 

Austria – 7 locuri de muncă: 3 lăcătuș mecanic CNC, 1 tâmplar, 1 mecanic auto, 1 sudor, 1 

tehnician dentar; 

Spania – 6 locuri de muncă: 3 tehnician – turbine eoliene, 1 șef echipă - turbine eoliene, 1 

drujbist/tăietor silvic, 1 operator toaletare arbori; 

Luxembourg – 4 locuri de muncă: 4 tehnician difuziune și audiovizual; 

Slovacia – 4 locuri de muncă: 2 bucătar șef, 2 chelner; 

Letonia – 3 locuri de muncă: 3 lucrător în depozit; 

Olanda – 3 locuri de muncă: 3 inginer de sistem; 

Polonia – 3 locuri de muncă: 3 consultant service client cu cunoștințe de limba română. 

 

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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