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Nesecret 

Nr.înregistrare 17867/07.09.2018 

Comunicat de presă 

Locuri de muncă în Spania  

 

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

România, oferă 150 de locuri de muncă vacante în Spania, ca muncitor necalificat în 

agricultură-cules căpşuni, campania 2019. Nu se cere experienţă, nu se solicită limbă străină. 

Cele 150 de locuri de muncă sunt pentru femei.  

Angajatorul este firma CAMPRES PRODUCTORES S.L.din Almonte. Contractul de muncă se va 

derula în perioada 1 februarie–31 mai 2019. Timpul de lucru este de 6,5 ore efectiv lucrate/zi, 

40 ore/săptămână împărţite în 6 zile, ziua liberă poate fi în oricare zi a săptămânii. 

Perioada de probă este de 15 zile. Salariul oferit este de 40,43 euro brut/zi, contribuţiile 

datorate fiind: impozit pe venit = 2% şi asigurare socială = 113 euro/lună. 

Cazarea este gratuită, iar lucrătorul va plăti 1 euro/zi reprezentând plata utilităților.  

Angajatorul plăteşte transportul către Spania, contravaloarea acestuia urmând a fi recuperată 

din primul salariu al angajatului. Întoarcerea în România (la terminarea contractului) este 

plătită de angajator, transportul dus-întors fiind organizat de angajator printr-o firmă de 

transport. 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona oferta accesând 

www.eures.anofm.ro 

Persoanele care doresc să aplice pentru unul din aceste locuri de muncă trebuie să se adreseze 

consilierului EURES din judeţul de domiciliu. Cei cu domiciliul în judeţul Mureş trebuie să se 

adreseze consilierului EURES din cadrul AJOFM Mureş din Tîrgu Mureş, strada Iuliu Maniu, nr. 2, 

nr. de telefon 0265.266553 sau 0265.269247 int.109. Dosarul pentru înregistrarea în baza de 

date va conţine următoarele acte: cererea tip (se completează la sediul agenţiei), copie act 

identitate, CV model Europass, adeverinţa medicală "apt pentru muncă". 

Selecţia va fi organizată într-un judeţ din Moldova ( România). Data și locația bursei vor fi 

comunicate ulterior. 

Data limită de înscriere: 20.11.2018. 

 

Gheorghe Ştef                                                     

Director executiv      

AJOFM MUREŞ                                                     

 


