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Comunicat de presă 

229 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

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

229 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Marea Britanie – 60 locuri de muncă: 55 îngrijitori persoane, 5 îngrijitori persoane la 

domiciliu; 

Suedia – 55 locuri de muncă: 20 femei de serviciu, 15 vopsitori auto, 10 mecanici auto, 10 

tinichigii auto; 

Germania – 45 locuri de muncă: 15 factori poştali, 8 ingineri mecanici, 6 ingineri 

electricieni, 3 asistenţi medicali geriatrie, 2 bucătari, 1 dezvoltator software, 1 modelator 

specialist Maya/3D Studio Max 3D, 1 mecanic industrial, 1 tâmplar(alternativ dulgher), 1 

demichef de rang, 1 personal de serviciu în domeniul hotelier, 1 personal servire clienţi, 1 

commis/demichef de rang, 1 asistent medical generalist, 1 medic asistent în microbiologie, 

1 asistent medical în pediatrie, 1 asitent medical Terapie Intensivă;   

Slovacia - 37 locuri de muncă: 30 şoferi autocamion transport internaţional, 7 îngrijitori 

persoane/infirmieri; 

Republica Cehă – 20 locuri de muncă: 15 şoferi profesionişti camion, 3 şoferi de camion 

categ.C+E, 1 şofer camion (transport intern şi internaţional), 1 manager logistică; 

Belgia – 6 loc de muncă: 2 operatori producţie, 2 tehnicieni electricitate, 1 baby sitter, 1 

lucrător în producţie; 

Irlanda – 2 locuri de muncă: 1 tinichigiu auto, 1 vopsitor auto; 

Norvegia – 2 locuri de muncă:1 lector/lectorsuperior în criminalistica digitală/securitatea 

calculatoarelor, 1 asistent universitar tehnică de calcul; 

Spania – 1 loc de muncă: 1 maseur; 

Franţa – 1 loc de muncă: 1 lucrător în hotel. 

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

EURES naţional, 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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