Locuri de muncă vacante în Uniunea Europeană
ŢARA

OCUPAŢIA

BELGIA

MUNCITOR
NECALIFICAT IN
AGRICULTURA
(LUCRATORI CARE
CULEG FRUCTE MOI/
FRUCTE DE PADURE)

BELGIA

MUNCITOR
NECALIFICAT IN
AGRICULTURA
(LUCRATORI CARE
CULEG FRUCTE TARI:
PERE, MERE, ETC.)

BELGIA

MUNCITOR
NECALIFICAT IN
AGRICULTURA
(LUCRATORII CARE
RECOLTEAZA LEGUME
IN AER LIBER:
CONOPIDA, PRAZ)

BELGIA

MUNCITOR
NECALIFICAT IN
AGRICULTURA
(LUCRATORII IN
ACTIVITATI DIN
PEPINIERA: TAIERE
COPACI, ETC.)

BELGIA

OSPATAR

NUMĂR
LOCURI
DE
MUNCĂ

CERINȚE ALE POSTULUI

25

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.

VALABILITATE
OFERTĂ

LIMBI STRĂINE

Se transmite CV in limba engleza mentionand
in titlul email-ului ""seasonal work"" la
urmatoarele adrese de email:
minim 9,69 euro brut/ ora
international@vdab.be si
alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar
persoanele selectate vor fi contactate .

28.10.2022

limba engleza- avantaj

20

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.

Se transmite CV in limba engleza mentionand
in titlul email-ului ""seasonal work"" la
urmatoarele adrese de email:
minim 9,69 euro brut/ ora
international@vdab.be si
alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar
persoanele selectate vor fi contactate .

28.10.2022

limba engleza- avantaj

25

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.

Se transmite CV in limba engleza mentionand
in titlul email-ului ""seasonal work"" la
urmatoarele adrese de email:
minim 9,69 euro brut/ ora
international@vdab.be si
alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar
persoanele selectate vor fi contactate .

28.10.2022

limba engleza- avantaj

25

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.

Se transmite CV in limba engleza mentionand
in titlul email-ului ""seasonal work"" la
urmatoarele adrese de email:
minim 9,69 euro brut/ ora
international@vdab.be si
alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar
persoanele selectate vor fi contactate .

28.10.2022

limba engleza- avantaj

1

Nu sunt cerinte specifice pentru studii sau experienta; se
cauta o persoana politicoasa, prietenoasa si vesela, cu o
infatisare ingrijita; care sa aiba abilitati lingvistice si sa ii
placa sa socializeze; sa fie dispusa sa lucreze in weekend;
iubitoare de bere- cunoasterea unor informatii de baza
despre bere si despre fabricile de bere este cu siguranta un
avantaj; care sa isi asume responsabilitatea; sa poata lucra in
echipa si sa impartaseasca filozofia afacerii; persoana
rezistenta la stres; limba engleza sau francezaconversational; persoana comunicativa, responsabila,
cooperanta, flexibila, orientata catre client.

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

30.09.2022

limba engleza sau
francezaconversational

MOD DE APLICARE

Page 1 of 4

SALARIUL

initial 2750 euro brut/ luna.
Dupa ce se va demonsta
experienta in domeniu salariul
se va mari. Veti primi pregatire
la locul de munca si veti fi
platit corect, conform
baremelor din industria de
catering.

ŢARA

DANEMARCA

DANEMARCA

DANEMARCA

DANEMARCA

OCUPAŢIA

Alpinist utilitar

Instalator tevi

Izolator

Montator schele

NUMĂR
LOCURI
DE
MUNCĂ

CERINȚE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTĂ

LIMBI STRĂINE

1

Conform contractului
colectiv/intelegere din
Se cauta persoane cu experienta care au mai lucrat ca
domeniu(.Dansk
montator schela,ca vopsitor,ca izolator .Au avantaj cei care
Cei interesati vor aplica online pe link
Byggeri.)Salariul este format
au lucrat pe platforme marine de gaz sau petrol sau industria
https://uk.altradservices.com/were-hiring-in- din salariul de baza,supliment
eoliana.Se cere pregatire in domeniu IRATA nivel 1, 2, or
denmark .Pentru monitorizarea aplicantilor se la salar,ore
3.Vor fi efectuate obligatoriu cursuri de securitate/siguranta
va trimite un email la adresa
suplimentare,supliment de
in munca inainte de prima deplasare pe platforma. Se cauta o
barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro cu mentiunea " calificare,supliment pentru
persoana adaptabila,flexibila care sa se poata integra in
alpinist utilitar Danemarca".
orele lucrate noaptea.Se
colectiv.Munca trebuie efectuata in siguranta si cu
acorda avans
responsabilitate.
saptamanal+lichidare.Salariul
exact se va stabili la interviu.

31.10.2022

engleza

1

Conform contractului
colectiv/intelegere din
domeniu(.Dansk
Se cauta persoane cu cativa ani de experienta in domeniu.Au Cei interesati vor aplica online pe link
Byggeri.)Salariul este format
avantaj cei care au lucrat pe platforme marine de gaz sau
https://uk.altradservices.com/were-hiring-in- din salariul de baza,supliment
petrol sau industria eoliana Se cer acte de
denmark .Pentru monitorizarea aplicantilor se la salar,ore
calificare/pregatire in domeniu Vor fi efectuate obligatoriu
va trimite un email la adresa
suplimentare,supliment de
cursuri de securitate/siguranta in munca inainte de prima
barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro cu mentiunea " calificare,supliment pentru
deplasare pe platforma
instalator tevi Danemarca".
orele lucrate noaptea.Se
acorda avans
saptamanal+lichidare.Salariul
exact se va stabili la interviu.

31.10.2022

engleza

1

Conform contractului
colectiv/intelegere din
domeniu(.Dansk
Se cauta persoane cu cativa ani de experienta in domeniu.Au Cei interesati vor aplica online pe link
Byggeri.)Salariul este format
avantaj cei care au lucrat pe platforme marine de gaz sau
https://uk.altradservices.com/were-hiring-in- din salariul de baza,supliment
petrol sau industria eoliana Se cer acte de
denmark .Pentru monitorizarea aplicantilor se la salar,ore
calificare/pregatire in domeniu- tehnician izolator Vor fi
va trimite un email la adresa
suplimentare,supliment de
efectuate obligatoriu cursuri de securitate/siguranta in
barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro cu mentiunea " calificare,supliment pentru
munca inainte de prima deplasare pe platforma
izolator Danemarca".
orele lucrate noaptea.Se
acorda avans
saptamanal+lichidare.Salariul
exact se va stabili la interviu.

31.10.2022

engleza

1

Se cauta persoane cu cativa ani de experienta in domeniu.Au
avantaj cei care au lucrat pe platforme marine de gaz sau
petrol sau industria eoliana ca montatori
schele,izolatori,vopsitori sau electricieni.Se cere pregatire in
domeniu IRATA nivel 1, 2, or 3.Vor fi efectuate obligatoriu
cursuri de securitate/siguranta in munca inainte de prima
deplasare pe platforma. Se cauta o persoana
adaptabila,flexibila care sa se poata integra in
colectiv.Munca trebuie efectuata in siguranta si cu
responsabilitate.

Conform contractului
colectiv/intelegere din
domeniu(.Dansk
Cei interesati vor aplica online pe link
Byggeri.)Salariul este format
https://uk.altradservices.com/were-hiring-in- din salariul de baza,supliment
denmark .Pentru monitorizarea aplicantilor se la salar,ore
va trimite un email la adresa
suplimentare,supliment de
barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro cu mentiunea " calificare,supliment pentru
montator schela Danemarca".
orele lucrate noaptea.Se
acorda avans
saptamanal+lichidare.Salariul
exact se va stabili la interviu.

31.10.2022

engleza

Page 2 of 4

ŢARA

OCUPAŢIA

DANEMARCA

Vopsitor industrial

FINLANDA

muncitor necalificat culegator de fructe de
padure, alte fructe si
legume

NUMĂR
LOCURI
DE
MUNCĂ

CERINȚE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

VALABILITATE
OFERTĂ

LIMBI STRĂINE

Se cauta persoane care pot dovedi experienta si competenta
profesionala .Se cere cunoașterea specificațiilor și
procedurilor clienților, inclusiv a fișelor de date ale
producătorilor.Trebuie sa fie capabil sa evalueze riscurile
pentru sănătate/siguranță și mediu. Se cere cunoasterea
HAVS –PUWER- Manual Handling Awareness.

Conform contractului
colectiv/intelegere din
domeniu(.Dansk
Cei interesati vor aplica online pe link
Byggeri.)Salariul este format
https://uk.altradservices.com/were-hiring-in- din salariul de baza,supliment
denmark .Pentru monitorizarea aplicantilor se la salar,ore
va trimite un email la adresa
suplimentare,supliment de
barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro cu mentiunea " calificare,supliment pentru
vopsitor industrial Danemarca".
orele lucrate noaptea.Se
acorda avans
saptamanal+lichidare.Salariul
exact se va stabili la interviu.

31.10.2022

engleza

50

se cauta persoane cu sau fara experienta

CV-ul se trimite la adresa de e-mail
rannikko@rannikonpuutarha.fi si pentru
monitorizare la adresa de e-mail danamarilena.radu@anofm.gov.ro

9 euro brut/ ora sau 1,08 euro
brut/ kilogram cules

31.12.2022

nu se specifica

Cunoasterea tipurilor de carne, igienizarea locului de munca,
Vanzarea de servicii, pregatirea produselor din carne pentru
a fi folosite intr-un fel de mancare, preluarea comenzilor de
mancare si bauturi de la clienti, folosirea tehnicilor de
finisare culinara, manevrarea cutitelor pentru activitati de
prelucrare a carnii

Se depune cv insotit de scrisoare de intentie
in limba engleza la urmatoarele adrese de
mail : eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si
la ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu
mentiunea la subiect ca se aplica pentru
oferta "Butchers" cu nr. de referinta 389616.

Incepand de la 18000 EUR / an

12.10.2022

Engleza, Malteza

Se transmite CV la adresa
polarbygg@outlook.com, tel+4747819471

200 NOK/oră (brut) pentru
inceput

30.09.2022

Engleza minim B1

1

MALTA

Macelar

3

NORVEGIA

Ajutor constructor

1

NORVEGIA

electrician

1

calificare, minim 3 ani experienta

Se transmite CV la adresa post@ntek.no

250 NOK pe oră

30.09.2022

limba engleza la nivel
de comunicare

NORVEGIA

farmacist

1

Licență sau master în farmacie

Se transmite CV la adresa
jobb@vitusapotek.no, Aysegul Yilmaz
+4793824319, Truc Tran tel+4799536899

negociabil, 450000-550000 NOK
pe an in functie de calificari

31.12.2022

testul de limba
norvegiană la nivel B2
pentru a obține
autorizația în Norvegia

NORVEGIA

instalator

1

calificare, minim 3 ani experienta

Se transmite CV la adresa post@ntek.no

235 NOK pe oră

30.09.2022

NORVEGIA

Mecanic auto

1

NORVEGIA

Muncitor in productie

40

NORVEGIA

Sticlar / artizan sticla

3

NORVEGIA

Sticlar / slefuitor
sticla

2

NORVEGIA

Stilist autovehicule

1

Mecanic auto certificat cu minim 4 ani de experiență,
Se transmite CV la adresa truls@envirobil.no ,
36 000 NOK pe lună (brut)
Experiență în depanare, service și reparații, Bune abilități IT,
tel 004792626026
Permis de conducere clasa B (mașină standard), Abilități
experiența din producția de somon sau alte produse
Se va trimite CV la
199,78 NOK pe oră
alimentare este un avantaj, dar nu o necesitate
Junnette.hernandez@salmar.no
certificat de artizan sticla sau minim 5 ani experienta in
Se va trimite CV si scrisoare de intentie la
190-213 NOK pe ora (brut) în
domeniu
merete.finsen@3norske.no
funcție de experiența
certificat de artizan sticla sau minim 5 ani experienta in
Se va trimite CV si scrisoare de intentie la
190-213 NOK pe ora (brut) în
domeniu
merete.finsen@3norske.no
funcție de experiența

Minim 2 ani experiență, permis de conducere clasa B

Se transmite CV la adresa
post@fantasyfactory.no , Erik Sundt
+4792119210
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200-250 NOK pe oră

30.09.2022
30.09.2022
31.12.2022
31.12.2022

30.09.2022

limba engleza la nivel
de comunicare
Bune abilități de limba
engleză verbală și
scrisă. Bune abilități
engleză
scandinava sau engleza
fluent
scandinava sau engleza
fluent
Limba: engleză – bine,
norvegiană nu este
necesară, dar
reprezintă un avantaj

ŢARA

OCUPAŢIA

NUMĂR
LOCURI
DE
MUNCĂ

CERINȚE ALE POSTULUI

MOD DE APLICARE

SALARIUL

NORVEGIA

Tehnician control
dimensional

1

Certificat relevant ca inspector dimensional, Experiență de
minim 5 ani în domeniul controlului dimensional, dar altă
experiență relevantă poate fi înlocuită cu alte medii, Bune
cunoștințe de calculator și capacitatea de a citi și înțelege
Se va transmite CV la
desene de construcție și desene izometrice , Permis de
robert.myrvang@testpartner.no, telefon: +47 negociabil
conducere clasa B, Abilități bune de a comunica și de a lucra 97047356
împreună cu ceilalți, experiență în lucrul pentru companii
care cooperează cu șantierele navale norvegiene sau
furnizorii altor afaceri similare

NORVEGIA

Tehnician dentar

1

Tehnician dentar cu sau fara experienta

246 -307 NOK / oră, depinde de calificări și
experiență

NORVEGIA

Zidar, faiantar

2

minim 3 ani experienta

POLONIA

Asistent productie

5

Educatie de baza. Determinat, constiincios, punctual,
pregatit pentru a lucra in trei schimburi.

POLONIA

LACATUS

2

POLONIA

Lacuitor/vopsitor

3

POLONIA

muncitor depozit operator stivuitor

5

POLONIA

OPERATOR CNC

2

POLONIA

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

5

POLONIA

Strungar/frezor

3

POLONIA

Sudor MIG/MAG sau
gaz

2

SLOVENIA

muncitor productie

3

239

Invatamant profesional tehnic de baza. Experienta in
domeniu reprezinta avantaj. Cunostinte de baza de desen
tehnic.
Minim studii profesionale. Experienta in domeniu reprezinta
avantaj.
Permis de conducere stivuitoare UDT. Experienta profesionala
de muncitor depozit constituie avantaj. Educatie de baza.
Determinat, constiincios, punctual, pregatit pentru lucru in 3
schimburi.
Minim invatamant profesional tehnic. Experienta in domeniu.
Cunoasterea elementelor de baza ale desenului tehnic,
operare CNC.
Minim invatamant profesional. Experienta profesionala ca
muncitor in productie constituie avantaj. Determinare,
constiinciozitate, punctualitate, pregatit pentru a lucra in 3
schimburi.
Invatamant profesional tehnic de baza. Experienta
profesionala in domeniu reprezinta avantaj. Cunostinte de
baza de desen tehnic.
Minim invatamant profesional tehnic de baza. 6 luni
experienta. Cunostinte de baza desen tehnic, sudura cu
metode MIG/MAG sau gaz.
experienta munca in productie, abilitati de lucru,
indeminare, precizie, lucru in echipa

VALABILITATE
OFERTĂ

LIMBI STRĂINE

30.09.2022

limba engleză minim
B2

30.09.2022

engleză, norvegiană,
suedeză sau daneză

Se va trimite CV la maja@svanebemanning.no 240-255 NOK brut/ora

30.10.2022

engleza

Cv in engleza sau poloneza la adresa de e-mail
3050 zloti polonezi brut/luna
k.kluba@invado.pl si pentru monitorizarea la
pentru inceput
adresa gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

31.12.2022

Engleza, poloneza nivel
A2 (elementar)

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

21-26 zloti polonezi brut/ora

30.09.2022

Engleza sau poloneza

Cv-ul in limba engleza sau poloneza la adresa
21-30 zloti polonezi brut/ora
a.kruszewska@ohp.pl

30.09.2022

Engleza sau poloneza

Cv in engleza sau poloneza la adresa de e-mail
k.kluba@invado.pl si pentru monitorizare la
3600 zloti polonezi brut/luna
adresa gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

31.12.2022

Engleza, poloneza nivel
A2 (elementar).

Cv-ul in limba engleza sau poloneza la adresa
27-40 zloti polonezi brut/ora
a.kruszewska@ohp.pl

30.09.2022

Engleza sau poloneza

Cv in limba engleza sau poloneza la adresa de
e-mail k.kluba@invado.pl si pentru
3800 zloti polonezi brut/luna
monitorizare la adresa
gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

31.12.2022

Engleza, poloneza nivel
A2 (utilizator
elementar)

Cv-ul in limba engleza sau poloneza la adresa
21-30 zloti polonezi brut/ora
a.kruszewska@ohp.pl

30.09.2022

Engleza sau poloneza

Cv-ul in limba engleza sau poloneza la adresa
30-35 zloti poloneazi brut/ora
a.kruszewska@ohp.pl

30.09.2022

Engleza sau poloneza

31.10.2022

engleza intelegere B1
(bine), engleza vorbit
A2 (baza), engleza scris
A2 (baza)

246 -307 NOK / oră, depinde de
calificări și experiență

persoana legatura doamna Anja Turk,
scrisoare de intentie si CV in limba engleza la
anja.turk@hermi.si ; pagina internet
1075 - 1200 euro brut lunar
https://hermi-solutions.com ; tel +386 (0)3
426 06 60
Belgia
Danemarca
Finlanda
Malta
Norvegia
Polonia
Slovenia
TOTAL
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96
5
50
3
55
27
3
239

