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Comunicat de presă 

473 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

 

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES 

România, 473 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Ungaria – 118 locuri de muncă pentru: ajutor bucătar, asistent comercial, brutar, 

bucătar, casier, cofetar, consilier vânzări, dulgher, electrician de reparaţii 

frigidere, facturist, lucrător în construcţii, manipulant mărfuri pe raft, măcelar, 

montator structuri pentru construcţii, montator structuri metalice, muncitor 

necalificat, operator la maşini de prelucrare în industria alimentară, sudor, 

vânzător. 

Germania – 110 locuri de muncă pentru: bucătar, electrician, grădinar, inspector 

tehnic de tren, măcelar, manipulant bagaje, maseur, mecanic de locomotivă, 

mecanic de proces – mașini producție muluri, mecanic instalaţii sanitare, de 

încălzire şi climatizare, mecanic – mașini de prelucrare a plasticului, operator 

maşini CNC, operator spălări industriale, operator stivuitor, ospătar, personal în 

domeniul gastronomiei de sistem, recepționer, șef de echipă, șofer de camion, 

specialist logistică depozit, specialist siguranță transport pe calea ferată, sudor, 

tâmplar, tehnician electrician/electronist, tehnician sondaje topografice, zidar. 

Olanda – 85 locuri de muncă pentru: culegător ardei, muncitor necalificat în 

grădinărit şi horticultură, procesor bulbi de flori; 

Norvegia – 76 locuri de muncă pentru: grădinar/îngrijitor, instalator ventilaţie, 

lucrător în producţie, mecanic auto, medic hematolog, operator CNC/mașinist, 

ospătar,tâmplar, tinichigiu auto, vopsitor auto; 

Austria – 37 locuri de muncă pentru: montator de mobilă; muncitor calificat în 

domeniul forestier; 

Danemarca – 13 locuri de muncă pentru: inginer agronom/horticultor, mecanic 

utilaje fermă, operator mașini ambalare; 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

Finlanda – 10 locuri de muncă pentru: instalator de schele; 
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Suedia – 8 locuri de muncă pentru: mecanic; 

Belgia – 3 locuri de muncă pentru: inginer dezvoltare hardware, inginer proiectant 

CAD, manager financiar proiect.  

Franţa – 1 loc de muncă pentru: lucrător polivalent hotel. 

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 din raza de domiciliu sau reşedinţă, unde consilierul 

EURES îi poate îndruma. 
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