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06 Decembrie 2018 

 

Comunicat de presă 

Locuri de muncă în Suedia 

 

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

ocupare EURES România, oferă  16 locuri de muncă vacante la o firmă din Suedia. 

Angajatorul este firma Skandinavisk Kompetensservice, Tyska Bryggaregården, 

37170 Karlskrona din Suedia, o companie de consultanţă în domeniul tehnic, 

specializat în profesionişti calificaţi în industria petrolieră submarină  pe piaţa din 

Suedia, Norvegia şi Marea Nordului. Locurile de muncă sunt cu normă întreagă, se 

lucrează minim 157 ore/lună, în localitatea ALESUND-oraş port pe coasta vestică a 

Norvegiei. Angajatorul solicită cunostinţe de limbă engleză(nivel conversaţional) şi 

referinţe bune de la foştii angajatori. 

Angajatorul  caută  4 persoane care să lucreze ca operatori CNC-frezor. Se 

caută persoane cu  experienţă în frezare pe suprafeţe mari (de la 2 tone în sus), 

capabili să lucreze independent, având cunostinţe referitoare la activităţile din 

domeniu (pompare/manevrare, etc). Candidatul trebuie să fie priceput în a scrie 

programe pentru frezare folosind panoul de control Siemens. 

Angajatorul caută 4 persoane care să lucreze ca operatori CNC-strungar. Se 

caută persoane cu experienţă bogată de strungar pe aparate PUMA 400 şi /sau 

PUMA 700. Candidatul potrivit trebuie să aibă cunoştinte referitoare la activităţile 

din domeniu( pompare,manevrare etc). Se solicită experienţă în a scrie programe 

pentru strung folosind panoul de control FANUC. 

Angajatorul caută 8 persoane care să lucreze ca mecanici maşini utilaje grele. 

Se caută persoane cu experienţă bogată în remedierea în mod independent a 

problemelor ivite la vehicule grele(camioane,autobuze), folosind instrumente de 

diagnosticare, întreţinere,reparare. Cerinţă obligatorie: cel puţin 3 ani de 

experienţă în domeniu. Permisul de conducere categoria CE constituie un avantaj 

dar nu este o cerinţă eliminatorie. 

Salariul  oferit pentru operatori CNC: cel puţin 18 euro brut/oră. Salariul oferit 

pentru mecanici:  cel puţin 19 euro brut /oră. 
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Cei care îndeplinesc condiţiile  pot trimite o solicitare în limba engleză 

(CV+referinţe)  pe adresa de email angelica@kompetensservice.com. Se recomandă  

utilizarea unui  CV model  Europass (în limba engleza).  Informaţii suplimentare se 

pot obţine de la Angelica Karlsson, nr.de telefon +46701491012. 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 ofertele (ID nr.4947-

4948-4949) 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, telefon nr.0265.269247 int. 109 sau 

nr.0265.266553. 

Data limită de înscriere: 30.03.2019.              

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş 

http://www.eures.anofm.ro/

