Locuri de muncă vacante în Uniunea Europeană
NUMĂR
LOCURI DE
MUNCĂ

ŢARA

OCUPAŢIA

BELGIA

MUNCITOR NECALIFICAT
IN AGRICULTURA
(lucrator sezonier in
horticultura, in sera)

BELGIA

MUNCITOR NECALIFICAT
IN AGRICULTURA
(lucrator sezonier pentru
cultivarea capsunilor)

BELGIA

MUNCITOR NECALIFICAT
IN AGRICULTURA
(lucrator sezonier pentru
cultivarea florilor)

BELGIA

MUNCITOR NECALIFICAT
IN AGRICULTURA
(lucrator sezonier pentru
cultivarea legumelor)

45

FINLANDA

muncitor necalificat culegator de capsuni

50

dexteritate in culegerea fructelor si rezistenta fizica

experinta este ceruta, intre 1 si 5 ani, abilitatea de a citi harti de
sudura si de a suda utilizand diferite proceduri de sudura; persoanele
CV-ul, model Europass, intocmit in lb. engleza, se
care trec de selectia CV-urilor vor da o proba de lucru in Finlanda in
trimite la dana.herisanu.ag@anofm.gov.ro
luna august, intre 16 si 19 august, iar daca trec de proba de lucru,
contractul de munca va incepe in septembrie 2022

40

50

20

FINLANDA

sudor (lucrator in
metal)

10

GERMANIA

Bucatar

1

GERMANIA

Curier colete si
scrisori

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IAȘI
Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iași
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm.is@anofm.gov.ro
www.anofm.ro

5

CERINȚE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare. Se solicita
persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica
repetitiva- este necesara o conditie fizica buna; persoane cu inclinare
catre calitate si siguranta; care respecta regulile si acordurile,
urmeaza instructiunile; sa poata lucra in echipa, cu persoane din mai
multe tari.
Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare. Se solicita
persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica
repetitiva- este necesara o conditie fizica buna, mai ales la cules de
la sol; persoane cu inclinare catre calitate si siguranta; care respecta
regulile si acordurile, urmeaza instructiunile; sa poata lucra in
echipa, cu persoane din mai multe tari.
Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare. Se solicita
persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica
repetitiva- este necesara o conditie fizica buna, mai ales pentru
plantarea sau scoaterea din ghivece; persoane cu inclinare catre
calitate si siguranta; care respecta regulile si acordurile, urmeaza
instructiunile; sa poata lucra in echipa, cu persoane din mai multe
tari.
Nu sunt necesare cunostinte sau studii anterioare. Se solicita
persoane flexibile si motivate, adecvate pentru munca fizica
repetitiva- este necesara o conditie fizica buna, mai ales la cules de
la sol; persoane cu inclinare catre calitate si siguranta; care respecta
regulile si acordurile, urmeaza instructiunile; sa poata lucra in
echipa, cu persoane din mai multe tari.

SALARIUL

LIMBI STRĂINE

Se transmite CV in limba engleza mentionand in
titlul email-ului ""seasonal work"" la urmatoarele
adrese de email: international@vdab.be si
alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele
selectate vor fi contactate .

minim 9,69 euro brut/ ora

31.07.2022

limba engleza- avantaj

Se transmite CV in limba engleza mentionand in
titlul email-ului ""seasonal work"" la urmatoarele
adrese de email: international@vdab.be si
alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele
selectate vor fi contactate .

minim 9,69 euro brut/ ora

31.07.2022

limba engleza- avantaj

Se transmite CV in limba engleza mentionand in
titlul email-ului ""seasonal work"" la urmatoarele
adrese de email: international@vdab.be si
alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele
selectate vor fi contactate .

minim 10,59 euro brut/ ora

31.07.2022

limba engleza- avantaj

Se transmite CV in limba engleza mentionand in
titlul email-ului ""seasonal work"" la urmatoarele
adrese de email: international@vdab.be si
alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar persoanele
selectate vor fi contactate .

minim 9,69 euro brut/ ora

31.07.2022

limba engleza- avantaj

CV-ul, model Europass, intocmit in lb. engleza se
trimite la adresa de e-mail
anniinahytonen@hotmail.com si pentru
monitorizare la dana.herisanu.ag@anofm.gov.ro

1,08 euro/kg cules

26.06.2022

lb. engleza

30.06.2022

cunostinte de limba
engleza

30.06.2022

Cunostinte de limba
germana nivel A1- A2

31.08.2022

Cunostinte de limba
germana - nivel B1

15 euro brut/ora, depinde de
abilitatile angajatului;
aproximativ 2500 euro/ luna in
cazul in care abilitatile de
lucru ale sudorului corespund
nevoilor companiei
Calificare si experienta profesionala in domeniu; Capacitate de
Salariul oferit porneste de la 15
Se transmite CV-ul, completat la calculator in limba
intelegere, flexibilitate, abilitati organizatorice, abilitatea de a lucra
€ brut/ora, in functie de
germana, la adresa de e-mail info@derin echipa; Disponibilitate de a lucra in weekend si de sarbatorile
calificare si experienta
brunnenhof.de, cu specificarea "Koch/Kochin".
legale.
profesionala.

Permis de conducere categoria B; Forma fizica buna; Seriozitate,
flexibilitate, corectitudine

VALABILITATE
OFERTĂ

Se transmite C.V -ul, completat la calculator in
limba germana, la adresa de e-mail ZAV.CustomerCenter-114@arbeitsagentur.de, in atentia dlui.
Stefan Pochanke, cu mentiunea "DHL Job Zusteller" si doar pentru monitorizare (fara raspuns)
la georgiana.enache.buc@anofm.gov.ro.
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Salariul oferit este de 14,34
euro brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca.

ŢARA

GERMANIA

OCUPAŢIA

Educatoare/educator

NUMĂR
LOCURI DE
MUNCĂ

CERINȚE ALE POSTULUI

15

Se solicita studii incheiate in pedagogie de gradinita, stiinte
educationale, socio-psihopedagogie sau invatamant prescolar;
Experienta de lucru cu copiii cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 6 ani;
Pot aplica persoane de toate varstele; Definitivatul sau experienta in
invatamant nu sunt obligatorii; Constituie avantaj cunostintele de
limba germana sau disponibilitate de a invata intensiv limba germana;
Disponibilitate de a participa la un curs de recertificare profesionala,
in vederea echivalarii calificarii; Capacitatea de a raspunde
nevoilor/intereselor individuale ale copiilor; Candidatii care nu detin
nivel B2 de limba germana, vor beneficia de curs intensiv.

Salariul oferit incepe de la
2730 € brut/luna, in functie de
Se transmite CV-ul, completat la calculator in limba nivelurile de grupa si de
germana sau engleza, insotit de copia diplomei de
experienta profesionala, cu
calificare in domeniu (nu necesita traducere), la
recunoasterea calificarii de
adresa de e-mail ZAV.Regionenteamnivel 2 – 3142 € brut/luna, a
EU@arbeitsagentur.de si DOAR pentru monitorizare calificarii de nivel 3 – 3360 €
(fara raspuns) la
brut/luna. Un nivel
georgiana.enache.buc@anofm.gov.ro, cu
suplimentar poate creste
specificarea codului "BW-02-SONS".
salariul pana la 3979 €
brut/luna, in functie de
experienta profesionala.

31.08.2022

Cunostinte de limba
germana - nivelul B2

Se transmite C.V -ul, completat la calculator in
limba germana, la adresa de e-mail ZAV.CustomerCenter-114@arbeitsagentur.de, in atentia dlui.
Stefan Pochanke, cu mentiunea "DHL Job Sortierer" si doar pentru monitorizare (fara raspuns)
la georgiana.enache.buc@anofm.gov.ro.

31.08.2022

Cunostinte de limba
germana nivel
conversational

MOD DE APLICARE

SALARIUL

Salariul oferit este de 12,60
euro brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca.

VALABILITATE
OFERTĂ

LIMBI STRĂINE

GERMANIA

Incarcator / sortator
corespondenta

5

Capacitatea de a lucra in echipa; Forma fizica buna; Seriozitate,
flexibilitate, corectitudine

GERMANIA

Lucrator in bucatarie
(f/b)

1

Constituie avantaj experienta profesionala in domeniu; Flexibilitate, Se transmite CV-ul, completat la calculator in limba Salariul oferit porneste de la 13
implicare, abilitatea de a lucra in echipa; Disponibilitate de a lucra in germana, la adresa de e-mail info@der€ brut/ora, in functie de
weekend si de sarbatorile legale.
brunnenhof.de, cu specificarea "Helfer/in - Küche". experienta profesionala.

30.06.2022

Cunostinte de limba
germana nivel A1- A2

1

Calificare si/sau experienta profesionala in domeniu; Capacitate de
Se transmite CV-ul, completat la calculator in limba
intelegere, flexibilitate, abilitati organizatorice, abilitatea de a lucra
germana, la adresa de e-mail info@derin echipa; Disponibilitate de a lucra in weekend si de sarbatorile
brunnenhof.de, cu specificarea "Servicekraft".
legale.

Salariul oferit porneste de la 14
€ brut/ora, in functie de
calificare si experienta
profesionala.

30.06.2022

Cunostinte de limba
germana - nivel B1

5

Permis de conducere categoria CE si cod 95; Experienta de lucru ca
sofer profesionist pe camioane cu remorca; Forma fizica buna;
Seriozitate, flexibilitate, corectitudine

Se transmite C.V -ul, completat la calculator in
limba germana, la adresa de e-mail ZAV.CustomerCenter-114@arbeitsagentur.de, in atentia dlui.
Stefan Pochanke, cu mentiunea "DHL Job - Lkw
Fahrer" si doar pentru monitorizare (fara raspuns) la
georgiana.enache.buc@anofm.gov.ro.

Salariul oferit este de 14,34
euro brut/ora, conform
contractului colectiv de
munca.

31.08.2022

Cunostinte de limba
germana nivel
conversational

2

Se transmite CV-ul, completat la calculator in limba
germana, insotit de copie a diplomei/certificatului
de calificare in domeniu (daca este cazul), la
Constituie avantaj calificarea profesionala de macelar; Experienta de consilierul EURES din judetul de domiciliu, cu
lucru in industria de prelucrare a carnii, in special de vitel si vita;
specificarea codului "Meatindustry - 3". Datele de
Disponibilitate de perfectionare a cunostintelor de limba germana;
contact ale tuturor consilierilor EURES se gasesc pe
Rezistenta fizica, toleranta la frig si umiditate; Manipularea
site-ul www.anofm.ro/eures, rubrica Contact constienta si responsabila a marfurilor si alimentelor; Respectarea
Contact Membri EURES / Consilieri EURES.
normelor de igiena si a metodelor de lucru.
Persoanele preselectate vor completa formularul de
aplicare, care va fi trimis in Germania. Selectia
candidatilor va fi realizata in totalitate de
angajatorul german.

Salariul oferit porneste de la 11
euro brut/ora, la care se
adauga beneficii in functie de
postul ocupat, calificare si
experienta profesionala.

30.06.2022

Cunostinte de limba
germana - nivel de
baza (A2)

25

Se transmite CV-ul, completat la calculator in limba
romana sau germana (daca este cazul), insotit de
copie a diplomei/certificatului de calificare in
Constituie avantaj calificarea profesionala in industria alimentara, in
domeniu (daca este cazul), la consilierul EURES din
special ca macelar, experienta profesionala in domeniu, permisul de
judetul de domiciliu, cu specificarea codului
conducere categoria B si automobil personal; Rezistenta fizica,
"Meatindustry - 1". Datele de contact ale tuturor
toleranta la frig si umiditate; Disponibilitate de a lucra in schimburi
consilierilor EURES se gasesc pe site-ul
(inclusiv in ture de noapte); Manipularea constienta si responsabila a
www.anofm.ro/eures, rubrica Contact - Contact
marfurilor si alimentelor; Respectarea normelor de igiena si a
Membri EURES / Consilieri EURES. Persoanele
metodelor de lucru.
preselectate vor completa formularul de aplicare,
care va fi trimis in Germania. Selectia candidatilor
va fi realizata in totalitate de angajatorul german.

In cazul persoanelor care nu au
calificare in domeniu, salariul
oferit porneste de la 10 euro
brut/ora, la care se adauga
alte beneficii in functie de
postul ocupat, calificare si
experienta profesionala. In
perioada urmatoare va intra in
vigoare un contract colectiv de
munca in domeniul industriei
de prelucrare a carnii, iar
salariul va fi de 10,80 euro
brut/ora.

30.06.2022

Cunostintele de limba
germana constituie
avantaj, dar nu sunt
obligatorii.

GERMANIA

GERMANIA

GERMANIA

GERMANIA

Ospatar (f/b)

Sofer camion

Taietor de carne si
lucrator in productie
(f/b)

Taietor de carne si
lucrator in productie
(f/b)

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IAȘI
Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iași
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm.is@anofm.gov.ro
www.anofm.ro
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ŢARA

OCUPAŢIA

IRLANDA

Ingrijitor persoane

NUMĂR
LOCURI DE
MUNCĂ

MOD DE APLICARE

Calificare si 1 an experienta.

CV in limba engleza trimis la
fdumitru@servisource.ie si pt monitorizare la
isabela.dobrescu.tr@anofm.gov.ro

SALARIUL

LIMBI STRĂINE

Engleza-nivel mediu.

10

Cerințe generale: cetățenie UE + Norvegia și Islanda; Reședința în
oricare dintre statele membre UE + Norvegia și Islanda (nu
Germania); Înregistrat pe platforma EURES TMS cu un CV complet în
limba engleză. Alte cerințe specifice: permis de conducere clasa D,
certificare CQC - Driver Certificate of Professional Competence

Pentru a participa la selecție
este necesar să fiți înregistrat
pe EURES-TMS, pe platforma:
https://euresmobility.anpal.go
Pentru a participa la selecție este necesar să fiți
v.it/ CV-ul inserat trebuie să
înregistrat pe EURES-TMS, pe platforma:
fie scris în limba engleză și
https://euresmobility.anpal.gov.it/ CV-ul inserat
COMPLETAT în toate
trebuie să fie scris în limba engleză și COMPLETAT
câmpurile. Odată ce v-ați
în toate câmpurile. Odată ce v-ați înregistrat și ați
înregistrat și ați completat
completat COMPLET CV-ul, vă rugăm să trimiteți un
COMPLET CV-ul, vă rugăm să
e-mail la jobmobility@cittametropolitanaroma.it
trimiteți un e-mail la
(către Matias Marogna) Doar candidați înscriși, cu CV
jobmobility@cittametropolitan
complet și care corespund cerințelor va fi contactat
aroma.it (către Matias
pentru selecție.
Marogna) Doar candidați
înscriși, cu CV complet și care
corespund cerințelor va fi
contactat pentru selecție.

01.07.2022

Cunoștințe de limba
italiană, nivel minim
A2.

1

Candidatul de succes va trebui sa fie organizat, cu excelente abilitati
interpersonale, sa arate o buna dispozitie de a lucra intr-o echipa
dinamica, cu o atitudine pozitiva. Solicitantii trebuie sa demonstreze
in mod clar experienta in lucrari de asamblare care implica sisteme
pneumatice si circuite de cablare. Candidatul de succes va fi, in mod
ideal, calificat intr-un subiect tehnic, ideal in inginerie mecanica, dar
cu cunostinte despre principiile cablajului electric, sa poata citi
desene tehnice, cunostinte generale in aplicatiile Microsoft 365 /
Office.

Se trimite cv insotit de scrisoare de intentie in
limba engleza la
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la
ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu mentiunea la
subiect ca aplica pentru postul de
"Pneumatic&Wiring Assembler" cu nr. de referinta
385001.

26.06.2022

Candidatul selectat va
trebui sa cunoasca
fluent limba engleza
vorbita si scrisa

MALTA

Consultant
Acvacultura

1

Un candidat de succes este de asteptat sa aiba calificare in
Acvacultura, Pescuit, Oceanografie sau un domeniu stiintific inrudit.
Candidatii cu experienta sunt, de asemenea, incurajati a aplica.

Se trimite cv insotit de scrisoare de intentie in
limba engleza la
eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la
ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu mentiunea la
subiect ca aplica pentru postul de "Aquaculture
Consultant" cu nr. de referinta 386093.

intre 19000 - 22000 Euro/an

26.06.2022

Candidatul selectat va
trebui sa vorbeasca si
sa scrie fluent
engleza. Cunoasterea
oricarei alte limbi.

NORVEGIA

bucatar

4

experienta ca bucatar

Se transmite CV la adresa Post@BankkjellAren.no si
180,39NOK pe oră plus extra
pentru monitorizare la adresa de e-mail:
datorită experienței
steluta.lazar.il@anofm.gov.ro

01.07.2022

engleza sau scandinava

Alf-Rune Sørvollen, telefon: +47 951 30 620 sau Liv
Heath, Senior Recruiter NES Advantage, telefon: +47 negociabil
23 96 65 40

01.07.2022

engleza

Alf-Rune Sørvollen, telefon: +47 951 30 620 sau Julie
Wannebo, Senior Recruiter NES Advantage, telefon: negociabil
+47 411 06 789.

01.07.2022

limba engleză

01.08.2022

Limba engleza mediu

MALTA

Sofer autobuz

Asamblator pneumatic
si cablaj

NORVEGIA

Inginer asistenta
server si de retea

1

NORVEGIA

Inginer suport
software

1

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IAȘI
Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iași
NORVEGIA
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm.is@anofm.gov.ro
www.anofm.ro

Instalator

5

calificare și experiență, cu cunoștințe în IT/OT, experiență în
livrările de infrastructură majoră și asistență, experienta privind
VMware, MS Hyper-V si alte solutii de virtualizare, experienta cu
solutii de stocare precum S2D, Open-E, cunostinte privind livrarea si
intretinerea scripturilor Windows Server, experienta si cunostinte
referitoare la implementarea, depanarea si analize privind Windows
Server, experienta cu switch Cisco, setari firewall , Checkpoint
systems, Cyber Security, Veeam Backup Solution, Whitelisting
software
calificare, experiență în muncă echivalentă, de preferat cunoștințe
bune în domeniul echipamentelor de foraj, deoarece se va lucra cu
licitații și asistență tehnică a sistemelor și aplicațiilor de control,
capacitatea de a dobândi rapid cunoștințe noi, creativ, implicat și
orientat spre soluții, oferirea de rezultate de calitate, flexibil și
motivat prin lucrul cu îmbunătățiri continue, orientat pe echipă dar și
independent
Calificare sau minim 5 ani experienta, bună înțelegere a
instrumentelor digitale și a sistemelor de control al calității, permis
de conducere cat. B

Se va trimite CV la adresa shelley@vvscomfort.no
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11-13 euro/ora brut

VALABILITATE
OFERTĂ

31.07.2022

ITALIA

20

CERINȚE ALE POSTULUI

intre 17.000 – 20.000 euro/an

272-322 NOK pe oră, în funcție
de beneficiile incluse

ŢARA

OCUPAŢIA

NORVEGIA

Manager instalatii
sanitare

OLANDA

OLANDA

OLANDA

Culegator capsuni

culegator fructe

culegator mere si
pere

NUMĂR
LOCURI DE
MUNCĂ

CERINȚE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTĂ

3

Calificare sau minim 5 ani experienta, bună înțelegere a
instrumentelor digitale și a sistemelor de control al calității, Permis
de conducere clasa B, bune abilități de comunicare

Se va trimite CV la adresa shelley@vvscomfort.no

272-322 NOK pe oră, în funcție
de beneficiile incluse

01.08.2022

Limba engleza mediu

15

persoana motivata care doreste sa presteze o munca buna,atenta cu
fructele astfel incit sa nu le deterioreze,apta sa lucreze in echipa dar
si independent,cu o atitudine pozitiva si flexibila,dispusa la un
program flexibil -sporadic se poate lucra si duminica,simbata se
lucreaza pina la prinz -de preferat experienta in agricultura, chiar si
la culesul capsunilor -angajatul trebuie sa aiba haine de lucru si sa-si
aduca perna,pilota si lenjerie de pat

se trimite CV Europass la : sollicitatie@peelkroon.nl
si pentru monitorizare la :
simona.palcu.dj@anofm.gov.ro Angajatorul va
contacta persoanele pe care le considera potrivite

10,48 euro brut/ora pentru
persoanele peste 21 ani,in
concordanta cu contractul
colectiv de munca olandez

04.08.2022

nu se solicita

50

persoana motivata care doreste sa presteze o munca buna,atenta cu
fructele astfel incit sa nu le deterioreze,apta sa lucreze in echipa,cu
o atitudine pozitiva si flexibila,cu placerea de alucra in aer liber si
capabila sa lucreze in diferite conditii meteorologice

se trimite CV Europass in limba engleza la :
nicole@zachtfruit.com si pentru monitorizare la :
simona.palcu.dj@anofm.gov.ro Angajatorul va
contacta persoanele pe care le considera potrivite

04.08.2022

nu se solicita,doar
aplicatia doreste
angajatorul sa fie
trimisa in limba
engleza

31.08.2022

engleza sau germana

01.08.2022

constituie un atu
cunoasterea limbii
engleze dar este
suficient ca persoana
sa intelega engleza

30.06.2022

engleza conversational

31.08.2022

engleza conversational

10.08.2022

engleza

31.12.2022

Engleza, poloneza
nivel A2 (elementar)

30.06.2022

Engleza la nivel de
comunicare si
poloneza nivel de baza

30.06.2022

Limba engleza la nivel
de comunicare si
poloneza la nivel de
baza

4

persoana motivata pentru a presta o munca buna,care poate lucra
atit independent cit si in echipa de cite 4 persoane -tinind cont de
specificul muncii ,persoana trebuie sa aibe o conditie fizica buna si sa
fie dispusa sa lucreze in diferite conditii meteorologice -persoana
pozitiva,flexibila si onesta -persoanele trebuie sa-si aduca haine de
lucru
se solicita persoane motivate care doresc sa presteze o munca buna nu se solicita experienta in acest domeniu -persoane capabile sa
lucreze atit in echipa cit si independent,dispuse sa aiba un program
flexibil,persoane oneste,cu atitudine pozitiva care vor sa se dezviolte
odata cu compania -disponibilitate de a lucra in diferite conditii
meteorologice si tinind cont de natura muncii trebuie sa aiba o
conditie fizica buna

10,48 euro brut/ora

se trimite CV Europass in limba engleza sau germana
10,67 euro brut/ora pentru
la: huids@ziggo.nl si pentru monitorizare la :
persoanele cu virsta>21 ani
simona.palcu.dj@anofm.gov.ro

10,21 euro brut/ora pentru
se trimite CV in limba engleza la : info@framori.nl si
persoanele cu virsta>21 ani,in
pentru monitorizare
conformitate cu contractul
la:simona.palcu.dj@anofm.gov.ro
colectiv de munca

OLANDA

culegator zmeura

16

OLANDA

ingrijitor animale

1

permis de conducere pentru tractor -persoana capabila sa lucreze
se trimite CV in limba engleza la
independent,motivata sa presteze o munca buna,dornica sa evolueze :alblashoeve@telfort.nl si pentru monitorizare la :
in cadrul companiei -comportament frumos cu animalele
simona.palcu.dj@anofm.gov.ro

3

persoane motivate care doresc sa presteze o buna munca,capabile sa
lucreze atit in echipa cit si individual,dispuse sa lucreze in diferite
conditii meteorologice,cu o atitudine pozitiva si flexibila -nu se
solicita experienta

se trimite CV Europass in limba engleza la
:alblashoeve@telfort.nl si pentru monitorizare
la:simona.palcu.dj@anofm.gov.ro Angajatorul va
contacta persoanele selectate.

10,92 euro brut/ora pentru
persoanele cu virsta >21 ani,in
acord cu CAO (contract
colectiv de munca)
10,92 euro brut/ora pentru
persoanele cu virsta >21
ani,conform contractului
colectiv de munca( CAO)
10,48 euro brut/ora pentru
persoanel cu virsta mai mare
de 21 ani,in acord cu
contractul colectiv de munca
din Olanda(CAO)

OLANDA

legumicultor

OLANDA

muncitor in pepiniera
de flori in sera

5

se trimite CV Europass in limba engleza la
persoane motivate care sa presteze o munca buna,capabile sa lucreze adresa:jan@plantenweb.nl si pentru monitorizare
in echipa,munca trebuie facuta cu multa atentie si grija
la:simona.palcu.dj@anofm.gov.ro Angajatorul va
contacta candidatii potriviti

POLONIA

Asistent productie

5

Cv in engleza sau poloneza la adresa de e-mail
Educatie de baza. Determinat, constiincios, punctual, pregatit pentru
3050 zloti polonezi brut/luna
k.kluba@invado.pl si pentru monitorizarea la adresa
a lucra in trei schimburi.
pentru inceput
gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

2

Invatamant tehnic in specializarile: electronica, mecatronica sau
automatica. Experienta profesionala reprezinta avantaj. Cunoasterea
Cv in poloneza sau engleza la adresa de e-mail
principiilor de functionare a sistemelor de control bazate pe
u.rytwinska@ohp.pl si pentru monitorizare la adresa
controlere programabile. Asimilarea rapida a cunostintelor. Abilitati
gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro
de comunicare. Bun organizator al locului de munca. Deschidere
pentru sarcini noi.

De la 3200 zloti polonezi
brut/luna la 4200 zloti polonezi
brut/luna. Salariul de 3200
zloti polonezi brut/luna in
perioada de proba de 3 luni.
Bonus de 200 zloti polonezi
brut pentru lucru duminica.

2

Studii superioare absolvite cu licenta cu profil tehnic in domeniul:
electronica, mecatronica, automatica, robotica sau similar.
Cv in poloneza sau engleza la adresa
Cunoasterea principiilor de functionare a sistemelor de control
u.rytwinska@ohp.pl si pentru monitorizare
bazate pe controlere programabile. Cunostinte avansate de citire a
gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro
documentatiei tehnice. Capacitatea de a implementa rapid tehnologii
noi. Deschidere la noi sarcini.

De la 4200 zloti polonezi
brut/luna. Pachet salarial
competitiv. Bonus anual bazat
pe performanta echipei.
Crestere anuala si indemnizatii
salariale suplimentare.

POLONIA

Electronist

AGENŢIA
JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ IAȘI
POLONIA
Electronist-automatist
Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iași
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm.is@anofm.gov.ro
www.anofm.ro

LIMBI STRĂINE
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ŢARA

OCUPAŢIA

NUMĂR
LOCURI DE
MUNCĂ

POLONIA

LACATUS

2

POLONIA

Lacuitor/vopsitor

3

POLONIA

Montator de instalatii
electrice

3

Nu se cere calificare sau experienta

POLONIA

muncitor depozit operator stivuitor

5

Permis de conducere stivuitoare UDT. Experienta profesionala de
muncitor depozit constituie avantaj. Educatie de baza. Determinat,
constiincios, punctual, pregatit pentru lucru in 3 schimburi.

POLONIA

OPERATOR CNC

2

Minim invatamant profesional tehnic. Experienta in domeniu.
Cv-ul in limba engleza sau poloneza la adresa
Cunoasterea elementelor de baza ale desenului tehnic, operare CNC. a.kruszewska@ohp.pl

CERINȚE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

Invatamant profesional tehnic de baza. Experienta in domeniu
reprezinta avantaj. Cunostinte de baza de desen tehnic.

Cv-ul in engleza sau poloneza la adresa
a.kruszewska@ohp.pl
Cv-ul in limba engleza sau poloneza la adresa
Minim studii profesionale. Experienta in domeniu reprezinta avantaj.
a.kruszewska@ohp.pl

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTĂ

LIMBI STRĂINE

21-26 zloti polonezi brut/ora

30.09.2022

Engleza sau poloneza

21-30 zloti polonezi brut/ora

30.09.2022

Engleza sau poloneza

Cv in limba poloneza la adresa de e-mail
mega_instal.iza@poczta.fm si pentru monitorizare
la adresa gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

30 zloti polonezi brut/ora

30.06.2022

Limba poloneza
cunostinte de baza
(A1)

Cv in engleza sau poloneza la adresa de e-mail
k.kluba@invado.pl si pentru monitorizare la adresa
gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

3600 zloti polonezi brut/luna

31.12.2022

Engleza, poloneza
nivel A2 (elementar).

27-40 zloti polonezi brut/ora

30.09.2022

Engleza sau poloneza

30.06.2022

Comunicare in limba
engleza si poloneza

3200 zloti polonezi brut/luna in
Cv in poloneza sau engleza la adresa de mail
perioada de proba de 3 luni.
u.rytwinska@ohp.pl si pentru monitorizare la adresa Bonus pentru lucrul
gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro
suplimentar duminica 200 zloti
polonezi brut

POLONIA

Operator masina

2

Invatamant profesional de baza. Experienta profesionala reprezinta
avantaj. Inanite de a incepe munca candidatii trebuie sa treaza o
testar

POLONIA

Operator masina CNC
(pentru candidatii fara
experienta se ofera
training)

5

Minim invatamant profesional. Experienta profesionala ca muncitor in Cv in limba engleza sau poloneza la adresa de eproductie constituie avantaj. Determinare, constiinciozitate,
mail k.kluba@invado.pl si pentru monitorizare la
punctualitate, pregatit pentru a lucra in 3 schimburi.
adresa gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

3800 zloti polonezi brut/luna

31.12.2022

Engleza, poloneza
nivel A2 (utilizator
elementar)

POLONIA

Strungar/frezor

3

Invatamant profesional tehnic de baza. Experienta profesionala in
domeniu reprezinta avantaj. Cunostinte de baza de desen tehnic.

Cv-ul in limba engleza sau poloneza la adresa
a.kruszewska@ohp.pl

21-30 zloti polonezi brut/ora

30.09.2022

Engleza sau poloneza

POLONIA

Sudor MIG/MAG sau gaz

2

Minim invatamant profesional tehnic de baza. 6 luni experienta.
Cunostinte de baza desen tehnic, sudura cu metode MIG/MAG sau
gaz.

Cv-ul in limba engleza sau poloneza la adresa
a.kruszewska@ohp.pl

30-35 zloti poloneazi brut/ora

30.09.2022

Engleza sau poloneza

451

Belgia
Finlanda
Germania
Irlanda
Italia
Malta
Norvegia
Olanda
Polonia
TOTAL

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IAȘI
Operator de date cu caracter personal nr. 581
Str. Cucu, Nr. 1, Iași
Tel.: +4 0232 254 577; Fax: +4 0232 264 682
e-mail: ajofm.is@anofm.gov.ro
www.anofm.ro
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155
60
60
20
10
2
14
94
36
451

