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Comunicat de presă 

 

1.247 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

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

1.247 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Olanda – 407 locuri de muncă: 100 muncitor în sere, 60 manipulant în depozit, 50 

manipulant marfă, 30 lucrător în bucătărie, 30 lucrător la banda de producție, 30 

muncitori necalificați, 30 muncitor în producția de hrană pentru câini și pisici, 30 

stivuitorist, 10 culegători floarea soarelui, 10 creatori buchete de flori, 10 inginer, 10 

lăcătuș confecții metalice, 5 sudor, 2 ajutor de bucătar; 

Germania – 335 locuri de muncă: 53 electrician, 51 sudor, 51 lăcătuș, 50 instalator, 37 

manipulant bagaje, 22 șofer de camion, 10 ospătar, 7 cameristă/roomboy, 6 tehnician în 

domeniul electric, 6 mecanic instalații sanitare, de încălzire și climatizare, 6 lucrător în 

depozit, 4 bucătar, 4 mecatronist, 3 șofer autobuz, 2 brutar, 2 măcelar, 2 montator 

instalații electrice, 1 barman, 1 carosier, 1 commis de cuisine, 1 inginer frigotehnist, 1 

inginer programare instalații, 1 inginer service, 1 manager de proiect construcții conducte 

industriale, 1 montator acoperișuri, 1 montator schele, 1 operator CNC, 1 operator 

excavator, 1 ospătar/commis de rang, 1 personal întâmpinare oaspeți, 1 programator PLC, 

1 personal în domeniul hotelier, 1 recepționer, 1 sofer automacara, 1 tehnician instalații, 1 

vopsitor auto; 

Austria – 300 locuri de muncă: 100 bucatar, 100 cameristă, 100 chelner; 

Irlanda – 61 locuri de muncă: 50 ciontolitor tranșator carne, 10 îngrijitor bătrâni, 1 șef 

complex zootehnic; 

Polonia – 50 locuri de muncă: 25 sudor, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar, 5 muncitor în 

construcții; 

Norvegia – 23 locuri de muncă: 10 mecanic auto, 10 tinichigiu auto, 2 frizer/coafor, 1 

inginer programator (CTO); 

Marea Britanie – 17 locuri de muncă: 10 asistent social, 5 sudor MIG, 1 director adjunct, 1 

coordonator îngrijitori persoane la domiciliu; 

Letonia – 12 locuri de muncă: 10 constructor de drumuri, 2 excavatorist; 

Slovacia – 12 locuri de muncă: 12 sticlari; 

Bulgaria – 10 locuri de muncă: 10 specialist serviciul clienți; 
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Suedia – 8 locuri de muncă: 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto; 

Spania – 4 locuri de muncă: 3 tehnician, 1 operator centrale electrice; 

Slovenia – 3 locuri de muncă: 2 șofer autocamion/mașini de mare tonaj, 1 inginer 

mecanic/energetician.; 

Ungaria – 2 locuri de muncă: 1 frezor, 1 sudor; 

Franța – 1 loc de muncă: 1 angajat polivalent în domeniul hotelier; 

Croația – 1 loc de muncă: 1 muncitor necalificat în construcții; 

Malta – 1 loc de muncă: 1 montator semne de circulație. 

 

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. 

 

Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie 
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