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Comunicat de presă 

2.371 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

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

2.371 de locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Spania – 801 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat în agricultură, 1 maseur.   

Danemarca – 400 locuri de muncă: culegător de mazăre. 

Portugalia – 400 locuri de muncă: muncitor necalificat în agricultură (culegător zmeură). 

Marea Britanie – 270 locuri de muncă: 60 îngrijitor persoane / infirmier, 60 asistent 

medical, 50 bucătar, 40 îngrijitor persoane, 20 asistent medical generalist, 20 bucătar şef, 

20 ajutor de bucătar.   

Republica Cehă – 182 locuri de muncă: 50 lucrător în producţie, 50 operator, 50 şofer 

transport marfă – internaţional, 20 muncitor în asamblare, 10 lucrător în prelucrarea 

lemnului, 1 analist IT service desk, 1 analist suport software. 

Germania – 173 locuri de muncă: 50 asistent medical generalist, 20 operator maşini şi 

centrale, 13 bucătar, 11 ospătar, 10 barman, 10 persoane în gastronomia de sistem, 10 

agent de securitate, 10 agent de pază, 5 asistent manager, 5 electrician industrial, 4 

operator maşini şi instalaţii optice, 3 electromecanic, 3 lucrător în producţie, 2 mecanic 

industrial, 2 tehnician sisteme de securitate (alarmă şi supraveghere), 2 mecatronist, 2 

electrician, 1 optician, 1 operator CNC (strungar / frezor), 1 asamblor-montator (lucrător 

în producţie), 1 tehnician fizică de laborator, 1 visual designer, 1 mecanic (maşini 

prelucrare cauciuc şi mase plastice), 1 electronist, 1 muncitor necalificat în domeniul 

prelucrării metalelor, 1 vopsitor industrial, 1 mecanic auto (camioane), 1 mecanic 

industrial. 

Suedia – 87 locuri de muncă: 20 femeie de serviciu, 15 vopsitor auto, 10 dezvoltator 

software, 10 mecanic auto, 10 tinichigiu auto, 6 inginer testare software, 5 dezvoltator 

software sisteme integrate, 5 arhitect sisteme software, 2 specialist reţea transmisie 

Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), 1 dezvoltator Java Script / Node.JS, 1 

programator (securitatea reţelelor), 1 arhitect software, 1 dezvoltator Web Front-End.  

Slovacia – 30 locuri de muncă: şofer autocamion transport internaţional.  
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Polonia – 25 locuri de muncă: 20 consultant de călătorie, 3 lăcătuş / sudor, 1 dezvoltator 

internet, 1 PHP developer (programator eplicaţie).  

Norvegia – 2 locuri de muncă: 1 lucrător în târg, 1 lucrătoare în târg. 

Belgia – 1 loc de muncă: proiectant construcţii metalice. 

 

 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând portalul 

EURES naţional, 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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