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Comunicat de presă 

 

1.283 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

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

1.283 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Olanda – 412 locuri de muncă: 60 manipulant depozit, 50 manipulant marfă, 50 sortator și 

împachetator bulbi de flori, 50 operatori la mașini pentru bulbi de flori, 30 muncitor în 

producția de hrană pentru câini și pisici, 30 muncitori necalificați, 30 lucrător la banda de 

producție, 30 lucrător în bucătărie, 30 stivuitorist, 10 creatori buchete de flori, 10 

culegători floarea soarelui, 10 lăcătuș confecții metalice, 5 culegător afine, 5 inginer, 5 

inginer mecanic, 5 sudor, 2 ajutor bucătar; 

Germania – 327 locuri de muncă: 52 electrician, 51 sudor, 51 lăcătuș, 50 instalator, 42 

șofer de camion, 12 bucătar, 10 manipulant mărfuri, 10 ospătar, 8 demi chef de rang, 6 

tehnician în domeniul electric, 5 personal servire la bar, 4 mecatronist, 3 șofer autobuz, 2 

brutar, 2 măcelar, 2 mecanic instalații sanitare, de încălzire și climatizare, 2 montator 

instalații electrice, 2 tehnician service, 1 barman, 1 commis de cuisine, 1 commis de 

partie, 1 chef de partie, 1 demi chef de partie, 1 manager de proiect construcții conducte 

industriale, 1 montator schele, 1 operator excavator, 1 personal întâmpinare oaspeți, 1 

recepționer, 1 sofer automacara, 1 tehnician instalații, 1 vopsitor auto; 

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

Irlanda – 60 locuri de muncă: 50 ciontolitor tranșator carne, 10 îngrijitor bătrâni; 

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

construcții; 

Cehia – 30 locuri de muncă: 15 forjor, 15 operator CNC; 

Norvegia – 27 locuri de muncă: 10 instalator, 5 măcelar/tranșator miei, 4 montator 

borduri din piatră, 4 montator ventilație, 3 operator CNC, 1 electrician; 

Croația – 18 locuri de muncă: 4 operator mașină CNC, 4 sudor, 3 polizator, 2 dispecer de 

producție, 2 lăcătuș, 2 sudor, 1 magazioner; 

Belgia – 16 locuri de muncă: 10 operator ambalare în industria alimentară, 2 asamblor,1 

electrician întreținere, 1 operator CNC/frezor, 1 lucrător agricol, 1 tehnician; 

Ungaria – 16 locuri de muncă: 5 mecanic auto, 5 tinichigiu carosier, 1 frezor-strungar, 1 

funcționar administrativ, 1 grafician, 1 magazioner, 1 mașinist, 1 sudor;  
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Letonia – 12 locuri de muncă: 10 constructor de drumuri, 2 excavatorist; 

Spania – 8 locuri de muncă: 4 muncitor fermă de porci, 3 tehnician, 1 supervisor fermă 

porci; 

Finlanda - 5 locuri de muncă: 5 tăietor industrial carne; 

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

Slovenia – 1 loc de muncă: 1 inginer mecanic/energetician. 

 

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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