COMUNICAT DE PRESĂ
În a doua jumătate a lunii ianuarie 2016, va avea loc SELECłIA pentru domeniul agricol în
SPANIA (recoltare de căpşuni).
Persoanele care au fost selectate şi au lucrat la firma SUREXPORT în anul 2015 vor primi contract
nominal şi nu este necesar să participe la o nouă selecŃie.
OFERTA:
-

sunt oferite 800 locuri de muncă (solicitante
te cu NIE şi fără NIE);

-

vârsta: 18 – 40 ani;
durata contractului: aproximativ 3 luni;
data estimată de angajare: 15.02.2016;
timp de lucru: 6,5 ore/zi – 39 ore/săptămână împărŃite în 6 zile, pauză de o jumătate de oră/zi;
salariul oferit: 40 euro brut/zi (conform ConvenŃiei colective aplicabile, plătibil la două
săptămâni prin transfer bancar).
contribuŃiile datorate sunt de 2% impozit pe venit şi 113 euro asigurare socială;
cazarea este oferită de către angajator contra unei sume de 1,6 euro/zi pentru cheltuieli;
transportul către locul de muncă este plătit de angajator şi se decontează din salariile
primite în timpul lucrat la firmă;
perioada de probă este de 15 zile timp în care atât angajatul cât şi angajatorul pot rezilia
unilateral contractul;
nu există posibilitatea cazării solicitanŃilor bărbaŃi în cadrul firmei.

-

Persoanele interesate şi care nu au depus dosar pentru muncă în străinătate (care au domiciliul în judeŃul
MUREŞ), sunt aşteptate la sediul AGENłIEI JUDEłENE PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ
MUREŞ – Compartimentul EURES, Str. Iuliu Maniu, nr.2, Tg. Mureş, pentru depunerea dosarelor.
Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:
-cerere tip, anexa 3 bis (tipizat);
-copie BI/CI cu o valabilitate de minim 6 luni;
-CV Europass în limba română (tipizat);
-copie a certificatului de absolvire a şcolii, calificare;
-adeverinŃă medicală eliberată de medicul de familie, cu menŃiunea “apt pentru muncă”;
-cazierul judiciar în original, care să ateste că persoana nu are antecedente penale (termen de
valabilitate 6 luni);
-1 dosar;
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