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Comunicat de presă
Locuri de muncă sezonieră ȋn domeniul agricol ȋn Spania prin intermediul EURES
România
EURES România dispune de 800 de locuri de muncă ȋn domeniul agricol ȋn Spania – 500 de posturi
pentru femei și 150 de posturi pentru cupluri, oferite de firma Surexport Compania Agraria SL,
pentru ocuparea cărora se vor organiza selecții ȋn perioada 13 - 16 decembrie 2016.
Salariul oferit este de 40,15 euro brut/zi, conform Convenției colective aplicabile, iar durata
contractului de muncă este de aproximativ 3 luni, data estimată de ȋncepere a activității este 15
februarie 2017.
Timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi/39 ore pe săptămână împărțite în 6 zile, ziua 7 este zi de
odihnă care poate să nu coincidă cu duminica. Programul de lucru începe la primele ore ale
dimineții. Ȋn decursul orelor de lucru este prevăzută o pauză de o jumătate de oră.
Cazarea este oferită de angajator contra unei sume de 1,6 euro pe zi, iar contribuțiile datorate
sunt de 2% impozit pe venit şi 113 euro/luna asigurare socială.
Selecțiile pentru ocuparea posturilor vacante vor fi organizate, după cum urmează:
-

Ȋn data de 13.12.2016, ȋncepând cu ora 09.00, ȋn incinta Liceului Teoretic Emil
Racoviță, strada Hușului nr. 48, localitatea Vaslui, județul Vaslui, de către Agenția
Județeană pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui;

-

Ȋn data de 14.12.2016, ȋncepând cu ora 09.00, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel
Perlea”, Bld. Matei Basarab nr. 26, localitatea Slobozia, județul Ialomița, de către
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița;

-

Ȋn zilele de 15.12.2016 și 16.12.2016, ȋncepând cu ora 12.00, respectiv ora 09.00, ȋn
incinta CRFPA Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr. 98, localitatea Râmnicu
Vâlcea, județul Vâlcea, de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Vâlcea.
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Persoanele cu domiciliul în județul Mureș, interesate să participe la selecție, se pot adresa
Consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș, strada
Iuliu Maniu nr. 2, Târgu Mureș, telefon 0265/266.553, pentru a fi înregistrate în baza de date
pentru munca în străinătate și pentru a primi invitație de participare, sau se pot prezenta direct
la una din locațiile precizate anterior, cu actul de identitate ȋn original și o copie a acestuia.

Menționăm că orice alte evenimente de recrutare pentru domeniul agricol ȋn Spania, organizate la
date și/sau ȋn locații diferite față de cele comunicate anterior, nu sunt organizate de Agențiile de
Ocupare a Forței de Muncă.
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