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Nesecret 

Nr.înregistrare 15616/06.08.2018 

Comunicat de presă 

Locuri de muncă în Suedia 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş prin Serviciul de ocupare EURES 

România, oferă 3  locuri de muncă vacante în Suedia ca mecanici auto. 

Angajatorul este firma Moses Bil o Lack AB.Locurile de muncă sunt cu normă întreagă, cu 

perioadă de probă de 6 luni, în localitatea Kristianstad, Suedia. Activitatea de mecanic 

auto va consta în repararea/renovarea tuturor daunelor structurale şi estetice, lucrări de 

tinichigerie şi caroserie. 

Angajatorul caută persoane cu experienţă în domeniul atelierelor auto, lucrări de 

caroserie, de preferat format/instruit în domeniu, sau pe cineva interesat de profesie şi 

care are ceva experienţă în domeniu. Limba engleză nu este o cerinţă eliminatorie 

deoarece în cadrul unităţii mai lucrează angajaţi din România. 

Salariul oferit: între 2500-3000 Euro brut/lunar. Angajatorul oferă cazare şi sprijin în 

problemele administrative legate de viaţa şi munca din Suedia. 

Persoanele care doresc să aplice pentru unul din aceste locuri de muncă şi îndeplinesc 

condiţiile din ofertă, pot trimite o solicitare pe adresa de email mose@moses.se. însoţită 

de o scurtă descriere a candidatului. Se recomandă utilizarea unui CV model Europass (în 

limba engleză). Informaţii suplimentare se pot obţine de la dl Mose Freyer: 

mose@moses.se; +46 (0)44320031. Pentru monitorizare, emailurile se vor trimite şi la 

adresa de email barna.fuleki@ms.anofm.ro. Persoanele interesate să ocupe un loc de 

muncă pot viziona oferta accesând www.eures.anofm.ro. Pentru detalii suplimentare cei 

interesaţi se pot adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Mureş, din Tîrgu Mureş, 

strada Iuliu Maniu, nr. 2, 0265.269247 int. 109. 

Data limită de înscriere: 20.09.2018. 
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