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Comunicat de presă 

 

2.338 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

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

2.338 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Spania – 954 locuri de muncă: 950 muncitor necalificat în agricultură – cules căpșuni, 4 

tehnician turbine eoliene; 

Germania – 549 locuri de muncă: 120 curier, 80 personal curățenie, 54 electrician, 53 

instalator, 53 sudor, 51 lăcătuș, 19 șofer camion, 15 commis de rang/ demichef de rang/ 

chef de rang, 13 mecanic industrial, 12 commis de cuisine/demichef de cuisine/ chef de 

partie/souschef, 7 camerista/roomboy, 6 șef de tură, 5 bucătar, 4 manager hardware 

sisteme de securitate, 4 manager software sisteme de securitate, 4 mecanic auto 

(alternativ electromecanic), 4 mecanic echipamente de prelucrare plastic și cauciuc, 4 

operator mașini CNC, 4 ospătar, 4 șofer autobuz, 3 instalator mașini (turnare prin injecție 

din material plastic), 3 mecanic proces, 3 mozaicar, 3 specialist restaurant, 2 chef de 

partie, 2 inginer verificare și validare, 2 măcelar, 2 recepționer, 1 chef de rang, 1 

constructor structuri din metal, 1 coordonator activități arhitectură electrică, 1 

dezvoltator sistem Android, 1 inginer de sistem, 1 inginer dezvoltare, 1 inginer proiectant, 

1 manager hotel, 1 mecanic camioane, 1 tâmplar, 1 tehnician instrumentație și control, 1 

tehncian sisteme de răcire, 1 tehnician sisteme electrice; 

Marea Britanie – 342 locuri de muncă: 200 muncitor industria piscicolă, 100 curier liber 

profesionist, 40 infirmier, 1 ciontolitor, 1 muncitor necalificat; 

Danemarca – 200 locuri de muncă: 200 lucrător în agricultură; 

Letonia – 80 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuș mecanic/mecanic auto, 20 

tencuitor, 20 zugrav; 

Olanda – 58 locuri de muncă: 20 creatori buchete de flori, 15 lucrători calificați în 

grădinărit, 10 operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, 10 

culegători roșii, 3 electrician construcții; 

Irlanda – 50 locuri de muncă: 50 îngrijitor persoane; 

Malta – 25 locuri de muncă: 10 operator de proces, 10 tehnician proces, 3 tehnician 

mecanic service, 2 tehnician electronică service; 

Norvegia – 25 locuri de muncă: 10 vopsitor auto, 5 farmacist, 2 montator acoperișuri, 1 

dentist, 1 designer structural, 1 frizer, 1 inginer sistem electric, 1 inginer de proiectare a 
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conductelor, 1 postdoctorand în ecologie marină, 1 postdoctorand în ecologie moleculară, 

1 senior inginer automatist; 

Polonia – 20 locuri de muncă: 10 șofer de TIR internațional, 10 zidar; 

Slovacia – 20 locuri de muncă: 5 operator de producție la strung CNC, 5 sudor, 4 

cameristă, 3 bucătar, 2 ajutor pentru bucătarie, 1 specialist în administrație; 

Suedia – 9 locuri de muncă: 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto, 1 tinichigiu auto; 

Ungaria – 3 locuri de muncă: 1 agent vânzări, 1 contabil analitic, 1 manager produs; 

Slovenia – 2 locuri de muncă: 2 frizer/cofor; 

Bulgaria – 1 loc de muncă: 1 personal servicii clienți. 

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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