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Comunicat de presă 

 

1.632 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

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

1.632 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Spania – 951 locuri de muncă: 950 muncitor necalificat în agricultură – cules căpșuni, 1 

operator centrale electrice; 

Germania – 474 locuri de muncă: 120 curier, 80 personal curățenie, 50 electrician, 50 

instalator, 50 sudor, 50 lăcătuș, 37 manipulant bagaje, 6 lucrător în depozit, 4 manager 

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

instalații sanitare, de încălzire și climatizare, 2 bucătar, 2 inginer verificare și validare, 2 

lucrător forestier, 2 personal în domeniul hotelier, 1 coordonator activități arhitectură 

electrică, 1 coordonator echipă SE în domeniul electric/electronică, 1 constructor structuri 

din metal, 1 dezvoltator componente electrice/electronice, 1 inginer dezvoltare, 1 inginer 

proiectant, 1 inginer de sistem, 1 personal servire la mese, 1 recepționer, 1 specialist 

restaurant, 1 tehnician instalații; 

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

tencuitor, 20 zugrav; 

Irlanda – 54 locuri de muncă: 50 îngrijitor persoane, 4 cosmetician/manichiurist; 

Malta – 18 locuri de muncă: 10 tehnician, 7 instalator ELV, 1 montator semne de 

circulație; 

Norvegia – 18 locuri de muncă: 5 dulgher/tâmplar, 5 farmacist, 5 electrician, 2 mecanic 

în industria piscicolă, 1 senior dezvoltator aplicații; 

Polonia – 10 locuri de muncă: 10 zidar; 

Slovenia – 6 locuri de muncă: 3 personal curățenie, 2 tehnician service, 1 bucătar; 

Franța – 5 locuri de muncă: 3 șofer camioane și mașini de mare tonaj, 2 montator 

acoperiș piscină; 

Danemarca – 5 locuri de muncă: 5 vopsitor auto; 

Olanda – 3 locuri de muncă: 3 culegător castraveți în sere; 

Suedia – 3 locuri de muncă : 3 mecanic auto; 

Ungaria – 2 locuri de muncă: 2 muncitor/tehnician în construcția rețelelor de telefonie; 
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Belgia –  1 loc de muncă: 1 inginer/specialist calitate; 

Bulgaria – 1 loc de muncă: 1 specialist în publicitate online; 

Marea Britanie – 1 loc de muncă: 1 vopsitor auto. 

 

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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