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Comunicat de presă 

 

 

1.396 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES 

România, 1.396 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Germania – 709 locuri de muncă: 400 manipulant bagaje, 200 șofer manipulare 

bagaje, 39 șofer de camion, 10 asistent medical, 10 manipulant mărfuri, 10 

programator PLC, 5 șofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut, 3 lăcătuș, 3 

manager asamblare, 2 electrician în construcții, 2 inginer software, 2 mecanic 

instalații sanitare, de încălzire și climatizare, 2 montator structuri din oțel, 2 

montator instalații electrice, 2 tehnician mecatronică, 2 sudor, 1 analist AX, 1 

macaragiu, 1 manager IPT, 1 montator sisteme fotovoltaice, 1 șef tură producția de 

brichete din lemn, 1 tehnician electronică, 1 vopsitor auto; 

Spania – 163 locuri de muncă: 150 agricultor, 4 muncitor fermă de porci, 3 

strungar CNC, 3 tehnician, 2 șofer camion transport internațional, 1 supervisor 

fermă porci; 

Malta – 155 de locuri de muncă: 150 șofer de autobuz, 5 specialist vânzări 

televizate; 

Marea Britanie – 116 locuri de muncă: 100 lucrător agricultură, 6 asistent 

medical, 6 lenjer/croitor, 1 operator mașină automată de îndoire, 1 operator CNC, 

1 stivuitorist, 1 sudor; 

Olanda – 106 locuri de muncă: 20 culegător căpșuni, 20 operator mașini, 20 sudor, 

20 lăcătuș confecții metalice, 15 florar, 10 culegător de ardei, 1 mecanic lifturi; 

Cehia – 31 locuri de muncă: 15 forjor, 15 operator CNC, 1 tehnician mașini de 

cusut; 

Danemarca – 30 locuri de muncă: 30 distribuitor de ziare și colete; 

Belgia – 26 locuri de muncă: 10 ciontolitor tranșator carne, 5 operator CNC, 2 

șofer camion, 2 mecanic camion, 2 zidar, 1 cusător, 1 electrician de întreținere și 
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reparații, 1 montator linie superioară cale ferată, 1 montator semnalizare cale 

ferată, 1 programator CNC; 

Polonia – 20 locuri de muncă: 10 dulgher de cofrare, 10 zidar; 

Norvegia – 15 locuri de muncă: 10 instalator țevi, 3 tâmplar, 2 măcelar/tranșator 

porci sau vite; 

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

Ungaria – 10 locuri de muncă: 5 mecanic auto, 5 tinichigiu carosier; 

Slovenia – 4 locuri de muncă: 4 muncitor producție; 

Finlanda – 1 loc de muncă: 1 ospătar. 

 

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 

 

 

 

 

Comunicate%20EURES/2017/AppData/Local/Temp/notes2A4166/Comunicate%20EURES/2017/Octombrie%20-%20Decembrie/www.eures.anofm.ro

