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Comunicat de presă

1003 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei
EURES România 1003 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Malta – 370 locuri de muncă: 300 șofer de autobuz, 50 operator mașini, 10
mecanic de avioane, 10 lucrător structuri metalice pentru avioane;
Italia – 280 locuri de muncă: 100 infirmier, 100 asistent medical
generalist,40 asistent medical, 40 îngrijitori la domiciliu;
Suedia – 149 locuri de muncă: 60 sudor, 20 instalator, 20 mecanic naval, 20
montator țevi, 20 lucrător calificat pe șantiere navale, 8 vopsitor auto, 1
manager grup experți exploatare;
Germania – 79 locuri de muncă: 6 bucătar, 4 betonist ,4 escavatorist, 4
montator izolații clădiri, 4 specialist sisteme de canalizare, 3 asistent
medical, 3 chef de partie, 3 inginer testare echipamente semiconductoare
automate,3 zidar, 2 asistent medical pediatrie, 2 cameristă/roombay, 2
electrician în construcții, 2 electrician în construcții cabluri, 2 lucrător în
construcții, 2 maistru construcții rețele de cablu, 2 maistru hidroizolații
clădiri, 2 maistru construcții de drumuri, 2 ospătar, 2 operator mașini, 2
operator utilaje pentru construcții, 2 recepționer, 1 ajutor de bucătar, 1
commis/demichef de cuisine, 1 demichef de rang, 1 dezvoltator software
Backend, 1 dezvoltator software Frontend, 1 fizioterapeut, 1 grădinar, 1
instalator/montator țevi, 1 instalator clădiri, 1 infirmier, 1îngrijitor
persoane vârstnice, 1 manager în construcții, 1 maistru construcții civile, 1
mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, 1 muncitor în construcții
din beton armat, 1 montator acoperișuri, 1 operator pompe de beton, 1
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operator utilaje pentru construcții, 1 tehnician electronist, 1 sudor, 1
specialist restaurant;
Cehia – 70 locuri de muncă: 30 șofer autobuz, 20 șlefuitor, pilitor,10 sudor,
5 electrician auto, 5 mecanic auto;
Irlanda – 13 locuri de muncă: 3 îngrijitor persoane, 2coordonator atelier
matrițe, 2 operator mașini de frezat CNC, 2 programator mașini de frezat
CNC, 2 sculer matrițer, 1 asistent manager, 1 operator mașini;
Polonia – 11 locuri de muncă: 10 croitoreasă/cusătoreasă, 1 operator
mașină de frezare;
Marea Britanie – 10 locuri de muncă:10 tâmplari/dulgher naval;
Austria – 6 locuri de muncă: 3 lăcătuș mecanic CNC, 1 tâmplar, 1 mecanic
auto, 1 sudor;
Spania – 4 locuri de muncă: 2 matrițer/ curățător produse din plastic, 2
operator turnare prin injecție produse din plastic;
Norvegia – 3 locuri de muncă: 3 specialist jocuri carnaval/șofer/personal
curățenie;
Lituania – 3 locuri de muncă: 1 manager vânzări, 1 specialist înregistrare în
domeniul medical, 1 tehnolog în industria farmaceutică;
Slovenia – 2 locuri de muncă: 2 lucrători acoperișuri;
Belgia – 1 loc de muncă: 1 desenator tehnic pentru construcții metalice;
Danemarca - 1 loc de muncă: 1 bucătar;
Olanda – 1 loc de muncă: 1 culegător sparanghel.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot prezenta la AJOFM
Satu Mare, unde consilierul EURES îi poate indruma.

Compartimentul ,Resurse Umane,Salarizare,
Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ
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