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Nesecret 

Nr.înregistrare 4305/05.03.2018 

Comunicat de presă 

Locuri de muncă sezonieră în AGRICULTURĂ (recoltare, ambalare fructe) - SPANIA 

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

oferă 150 locuri de muncă vacante în Spania (dintre care 100 locuri pentru femei, 50 locuri pentru 

bărbaţi), pentru munca sezonieră în agricultură. 

Angajatorul  este firma Fruits Queralt, iar localitatea unde se va desfăşura activitatea este  Puigverd 

de Lleida. Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania este compus din mai multe ferme 

dedicate producerii şi comercializării fructelor. 

Muncitorii vor lucra în câmp la cules fructe, curăţat pomi sau în fabrică la aranjarea fructelor în lăzi 

şi caserole. Sunt solicitate 100 femei pentru munca în câmp şi ambalat în depozit şi 50 bărbaţi pentru 

munca în câmp, din care: 1 şofer autobuz pentru transportul muncitorilor la locul de muncă 

(categoria D+atestat); 2 şoferi camion pentru transportul fructelor din câmp la depozit (categoria 

C+E şi atestat) şi 2 tractorişti. Nu se solicită cunostinţe de limbi străine. 

Durata contractului de muncă este din aprilie până în septembrie 2018, cu posibilitate de prelungire 

până în luna noiembrie. Salariul oferit este de 6.25 euro brut/oră (pentru lucrul în câmp) şi 5.96 euro 

brut/oră (pentru lucrul în fabrică). Contractul de muncă se semnează în Spania (după înscrierea în 

sistemul de securitate socială-obţinere NIE). 

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 şi îndeplinesc condiţiile din 

ofertă, trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul AJOFM MURES, din Tîrgu Mureş, strada 

Iuliu Maniu, nr. 2, tel. 0265.266553 sau 0265.269247 int. 109. 

Dosarul pentru înregistrarea în baza de date va conţine următoarele documente: cererea tip (se 

completează la sediul agenţiei), CV Europass, copie act identitate, adeverinţă medicală cu 

menţiunea „apt pentru muncă”. 

Data limită de înscriere: 31 martie 2018. 
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