Comunicat de presă
Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1023
locuri de muncă vacante, după cum urmează:
Austria–305 locuri de muncă:100 bucătar, 100 cameristă, 100 chelner, 5 hair-stylist;
Germania–291 locuri de muncă:52 electrician, 51 sudor, 50 instalator, 50 lăcătuș,30 șofer de
camion, 11 bucătar, 10 manipulant mărfuri, 8 demi chef de rang, 6 ospătar, 5 personal servire la
bar,3 dezvoltator software, 2 îngrijitor de animale (bovine), 2 mecanic instalații sanitare, de
încălzire și climatizare, 2 montator instalații electrice, 2 tehnician service, 1 cosmetician,1 commis
de pârtie, 1 chef de partie, 1 demi chef de partie,1 maseur,1 operator excavator, 1 şofer
automacara;
Olanda–270 locuri de muncă: 50 sortator și împachetator bulbi de flori, 50 operatori la mașini
pentru bulbi de flori, 30 muncitor în producția de hrană pentru câini și pisici, 25 creatori buchete de
flori, 25 muncitori în grădinărit, 25 procesori bulbi de lalele, 20 operator mașini, 10 culegători
floarea soarelui,10 lăcătuș confecții metalice, 5 culegător și sortator de flori, 5 culegător afine, 5
inginer, 5 inginer mecanic, 5 sudor;
Polonia–48 locuri de muncă:20

sudor MAG, 10 dulgher de cofrare, 10 zidar, 5 muncitor în

construcții, 2 ajutor parchetar, 1 parchetar;
Cehia–30 locuri de muncă:15 forjor, 15 operator CNC;
Norvegia–25 locuri de muncă:10 instalator,5 măcelar/tranșator porci,vite sau miei,5 mecanic,3
operator CNC, 1 consultant în microbiologie, 1 consultant în imunologie și medicină de transfuzie;
Malta–15 locuri de muncă:10 operator mașini/producție, 5 operator matrițe plastic;
Ungaria–14 locuri de muncă:5 mecanic auto, 5 tinichigiu carosier, 1 funcționar administrativ, 1
grafician, 1 magazonier, 1 mașinist;
Luxembourg-10 locuri de muncă:10 senior tehnician Chrome;
Spania–8 locuri de muncă:4 muncitor fermă de porci, 3 tehnician, 1 supervisor fermă porci;
Estonia–5 locuri de muncă:5 lucrător în construcții;
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Belgia–1 loc de muncă:1 inginer proiectant CAD;
Slovenia–1 loc de muncă:1 inginer mecanic/energetician.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro,
sau se pot prezenta adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Mureş din Tîrgu Mureş, strada Iuliu
Maniu, nr. 2, tel. 0265.266553 sau 0265.269247 int. 109..
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