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Comunicat de presă 

 

 

939 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

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

939  locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

 

Portugalia – 330 de locuri de muncă: 300 culegător de zmeură, 30 culegător de zmeură, 

mure și afine; 

Malta – 161 de locuri de muncă: 150 șofer de autobuz, 8 tehnician proces, 3 inginer de 

sistem software; 

Germania – 144 locuri de muncă: 28 șofer de camion, 25 salvamar, 10 personal în 

domeniul gastronomiei de sistem, 10 programator PLC, 5 electrician în construcții, 4 

betonist, 4 bucătar, 4 excavatorist, 4 montator izolații clădiri, 4 specialist canalizare, 4 

zidar, 3 operator utilaje pentru construcții, 3 personal servire clienți, 3 șofer de autobuz, 3 

ospătar, 2 lucrător în construcții, 2 maistru construcții rețele de cabluri, 2 maistru 

hidroizolații clădiri, 2 maistru construcții de drumuri, 2 operatori mașini, 2 personal 

întâmpinare oaspeți, 2 instalator, 1 commis chef, 1 contabil, 1 inginer construcții civile, 1 

macaragiu, 1 maistru construcții civile, 1 manager front office, 1 manager în construcții, 1 

mecanic instalații de climatizare și refrigerare, 1 mecanic instalații sanitare, termice, de 

climatizare, 1 menajeră șefă, 1 montator acoperișuri, 1 muncitor în construcții din beton 

armat, 1 operator pompe de beton, 1 sudor (mediu de gaz protector), 1 tehnician service, 

1 tehnician sisteme de încălzire. 

Marea Britanie – 67 locuri de muncă: 50 măcelari, tranșatori, fasonatori, împachetatori 

carne, 6 lenjer/croitor, 5 ingrijitor persoane la domiciliu, 5 asistent medical, 1 supervisor 

podgorie; 

Cehia – 58 locuri de muncă: 20 șlefuitor/pilitor, 15 forjor, 15 operator CNC, 5 șofer tir 

internațional, 1 electrician, 1 tehnician frigidere, 1 tehnician mașini pentru prelucrarea 

produselor din plastic; 

Slovacia – 41 locuri de muncă: 40 operator producție; 1 brutar, 

Belgia – 40 locuri de muncă: 5 operator cnc, 3 șofer camion, 3 electrician, 2 electrician 

iluminat stradal, 2 macaragiu, 2 tehnician rețele de telecomunicații, 1 bucătar restaurant 

afaceri, 1 inginer aplicație, 1 inginer calitate industrial, 1 inginer dezvoltare, 1 inginer 

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

magaziner, 1 mecanic autoturisme, 1 montator linie superioară cale ferată, 1 montator 
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semnalizare cale ferată, 1 operator/ambalator în industria alimentară, 1 operator mașină 

de îndoit cu forma liberă, 1 operator turnare metale, 1 operator frezare cnc/frezor, 1 

proiectant mecanic, 1 programator cnc, 1 șofer cu experiență în utilizarea macaralei, 1 

sudor semi-automat, 1 stivuitorist, 1 tehnician de întrețienre și instalare, 1 tehnician 

testare, 1 tehnician hvac. 

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

Spania – 14 locuri de muncă: 10 sudor, 3 tehnician, 1 montator structuri (panouri) 

metalice; 

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

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

Ungaria – 10 locuri de muncă: 5 lăcătuș, 5 sudor; 

Suedia – 5 locuri de muncă: 3 tehnician sistem Mercedes-Benz, 2 specialist componente 

auto; 

Slovenia – 3 locuri de muncă: 2 îngrijitor curățenie, 1 reprezentant (consultant) vânzări 

online mașini second-hand; 

Polonia – 2 locuri de muncă: 2 vânzător și specialist în servicii clienți; 

Norvegia – 2 locuri de muncă: 2 frizer; 

Irlanda – 1 loc de muncă: 1 personal auxiliar de asistență medicală/îngrijitor la domiciliu. 

 

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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