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Comunicat de presă 

 

2.059 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

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

2.059 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Spania – 954 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat în agricultură, 150 muncitor 

necalificat în agricultură, 3 tehnician, 1 operator centrale electrice; 

Germania – 310 locuri de muncă: 51 electrician, 51 sudor, 50 instalator, 50 lăcătuș, 37 

manipulant bagaje, 13 șofer camion, 7 cameristă/roomboy, 6 lucrător depozit, 4 bucătar, 

4 mecanic instalații sanitare, de încălzire și climatizare, 4 mecatronist, 3 șofer autobuz, 3 

tehnician în domeniul electric, 3 tehnician în electronică, 2 brutar, 2 măcelar, 2 personal 

în domeniul hotelier – gastronomic, 1 carosier, 1 constructor structuri din metal, 1 

coordonator echipă SE în domeniul electric/electronic, 1 dezvoltator componente 

electrice/electronice, 1 inginer frigotehnist, 1 inginer programare instalații, 1 inginer 

service, 1 montator acoperișuri, 1 montator schele, 1 operator CNC (strungar/frezor), 1 

ospătar/commis de rang, 1 personal servire la mese, 1 programator PLC, 1 recepționer, 1 

specialist restaurant, 1 tehnician instalații, 1 șofer automacara, 1 vopsitor auto; 

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

Olanda – 195 locuri de muncă: 70 manipulant marfă, 60 manipulanți depozit, 20 operatori 

la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, 18 culegător legume, 10 

lucrători în grădinărit, 5 inginer, 5 lucrători în sere, 5 procesor bulbi de flori, 2 ajutor de 

bucătar; 

Letonia – 92 locuri de muncă: 20 instalator, 20 lăcătuș mecanic,mecanic auto, 20 

tencuitor, 20 zugrav, 10 constructor de drumuri, 2 excavatorist; 

Suedia – 58 locuri de muncă: 50 muncitor în silvicultură – lucrări de degajare, curățire și 

plantare, 5 vopsitor auto, 3 mecanic auto; 

Polonia – 53 locuri de muncă: 25 sudor, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar, 5 muncitor în 

construcții, 3 instalator de sisteme de gips-carton; 

Norvegia – 42 locuri de muncă: 14 lucrător în industria piscicolă, 10 mecanic auto, 10 

tinichigiu auto, 5 dulgher/tâmplar, 2 mecanic în industria piscicolă, 1 senior dezvoltator 

aplicații; 

Malta – 18 loc de muncă: 10 tehncian, 7 instalator ELV, 1 montator semne de circulație; 

Marea Britanie – 18 locuri de muncă: 10 asistent social, 5 sudor MIG, 1 director adjunct, 1 

coordonator îngrijitori persoane la domiciliu, 1 vopsitor auto; 
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Irlanda – 15 locuri de muncă: 10 îngrijitor bătrâni, 4 cosmetician/manichiurist, 1 șef 

complex zootehnic; 

Franța – 2 locuri de muncă: 2 montator acoperiș piscină; 

Ungaria – 2 locuri de muncă: 2 mecanic 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. 
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