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Comunicat de presă

700 LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă prin intermediul rețelei EURES
România 700 locuri de muncă vacante, după cum urmează:
Italia – 280 locuri de muncă: 100 infirmier, 100 asistent medical generalist, 40
asistent medical, 40 ingrijitori la domiciliu;
Germania - 156 locuri de muncă: 50 șofer profesionist, 15 educatoare/educator, 5
asistent medical, 5fizioterapeut, 4 betonist, 4 excavatorist, 4 montator izolații
clădiri, 4 specialist sisteme de canalizare, 3 chef de pârtie, 3 inginer testare
echipamente semiconductoare automate, 3 operator utilaje pentru construcții, 3
zidar, 2 electrician în construcții rețele de cablu, 2 maistru hidroizolații clădiri, 2
maistru construcții drumuri, 2 operatori mașini, 1 ambalator, 1 demichef de rang, 1
dezvoltator softwaew Backend, 1 dezvoltator software Frontend, 1 grădinar, 1
instalator/montator țevi, 1 instalator clădiri, 1 infirmier, 1 îngrijitor persoane
vârstnice, 1 hamal, 1 inginer electronist și software, 1inginer/expert unități
hidrostatice, 1 inginer proiect sisteme hidraulice, 1 manager calitate, 1manager 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 stivuitorist, 1 operator pompe beton, 1 tehnician electronist, 1 sudor;
Marea Britanie - 96 locuri de muncă: 25 asistent medical, 10 tâmplar/dulgher
naval, 5 îngrijitor persoane și îngrijitor copii, 56 îngrijitor persoane;
Malta - 20 locuri de muncă:10
mecanic avioane;

lucrători structuri metalice pentru avioane, 10

Cehia - 50 locuri de muncă: 30 șofer autobuz,10
electrician auto, 5 electricieni auto;

sudor, 5 mecanic auto, 5

Belgia - 15 locuri de muncă: 1 desenator tehnic pentru construcții metalice
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1 electrician de întreținere si reparații, 1 tâmplar, 1carosier,2 mecanic întreținere
utilaje agricole JOHN DEERE, 1 mecanic camion Scanic, 2 mecanic auto, 1 operator la
mașina de imprimat inscripționat, 1 operator macara pentru grădini , 2 programator
CNC , 1 sudor, 1 șofer camion;
Sovenia - 31 locuri de muncă: 1 inginer proiectare dezvoltare turnuri de răcire, 30
ambalator;
Slovacia - 22 locuri de muncă: 2 bucătari șef, 10 montatori acoperișuri din tablă, 10
dulgheri;
Spania - 8 locuri de muncă: 2 operator turnare prin injecție produse din plastic, 2
matrițer/curățitor produse din plastic, 1 șef echipă turbine eoliene,3 tehnician
turbine eoliene;
Suedie - 9 locuri de muncă: 8 vopsitor auto,1 manager grup experți exploatare;
Letonia - 3 locuri de muncă: 3 lucrător în depozit;
Luxemburg - 4 locuri de muncă: 4 tehnician difuziune și audioviziune;
Austria - 6 locuri de muncă; 3 lăcătuș mecanic CNC, 1 tâmplar, 1 mecanic auto,1
sudor.
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