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14 August 2019 

Comunicat de presă 

 

453 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

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

453 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Olanda – 157 locuri de muncă pentru: culegător de fructe, culegător flori, instalator 

sanitar, de încălzire și aparate de aer condiționat, muncitor în sera de flori, muncitor în 

producția de roșii, muncitor necalificat în grădinărit, operator la mașini și utilaje pentru 

fabricarea produselor alimentare, procesor bulbi de flori; 

Germania – 122 locuri de muncă pentru: ajutor la curățenie, bucătar, bufetier, 

cameristă, chef de partie, chef de rang, commis de rang, consultant IT, demichef de rang, 

dezvoltator software, electrician, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator instalații 

sanitare, de încălzire și gaz, junior chef/sous chef, lăcătuș, manager recepție, manipulant 

mărfuri, mecanic de proces – mașini producție muluri, mecanic mașini de prelucrare a 

plasticului, menajeră, operator stivuitor, ospătar, parchetar, preparator de înghețată, 

recepționer, specialist în confecționare mobilă, specialist IT, tâmplar; 

Austria – 84 locuri de muncă pentru: electrician, faianțar, instalator sanitar și de 

încălzire, lăcătuș mecanic în construcții, montator de mobilă, operator CNC, reactJS 

frontend developer, stivuitorist, tâmplar producție de mobilier, tâmplar de ferestre; 

Norvegia – 50 locuri de muncă pentru: antrenor de gimnastică ritmică, electrician, 

instalator, mecanic auto, montator folii ferestre/parbrize mașini, ospătar, 

tâmplar/dulgher, tinichigiu auto, vopsitor auto; 

Spania – 17 locuri de muncă pentru: tehnician mecanic și electric la întreținere 

echipamente, turnător modelier; 

Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar; 

Danemarca – 8 locuri de muncă: horticultor/inginer agronom, manager de fermă, 

manager de producție; 

Slovenia – 3 locuri de muncă pentru: bucătar, programator. 

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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