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Locuri de muncă prin EURES
Portalul EURES Romania (www.eures.anofm.ro)
oferă peste 1000 de locuri de muncă vacante în
Uniunea Europeană. Ofertele de locuri de muncă
provin din următoarele ţări: Belgia, Bulgaria,
Danemarca, Finlanda, Germania, Luxemburg,
Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda,
Polonia, Portugalia, Republica Cehă şi Spania,
după cum urmează:
Belgia: - ciontolitor tranşator carne, - macaragiu,
- tehnician reţele de telecomunicaţii, electrician;
Bulgaria:
matriţer,
turnător;Danemarca: - lucrător în agricultură
(culegător de mazare);
Finlanda: - ospătar; - măcelar tranşator carne
pui, - lucrător în agricultură;Germania: montator sisteme fotovoltaice, - analist AX, inginer software, - ospătar; - bucătar; recepţioner,
cofetar, sudor,
tehnician
mecatronică, - fizioterapeut, - vopsitor auto, personal servire clienţi, - contabil, - inginer
construcţii civile, - macaragiu, zidar, - electrician
în construcţii, - şofer camion, - mecanic
instalaţii sanitare, programator PLC, etc.;
Luxemburg: - senior tehnician CHROME
(tehnician în ştiinţele inginereşti);Malta: operator matriţe plastic;
Marea Britanie: - îngrijitor persoane; - sudor, operator maşină automată îndoire, stivuitorist,
operator CNC, lenjer/croitor, - asistent medical;
Norvegia: - frizer; Olanda: - culegător căpşuni, florar, - instalator încălzire centrală şi de gaze, sudor, - lăcătuş confecţii metalice;
Polonia: - specialist în relaţii cu clienţii;
Portugalia: - culegător zmeură, mure şi afine;
Republica Cehă: - tehnician la maşini de cusut, operator CNC, - forjor; Spania: - agricultor, tehnician.
Spania- muncitor in agricultura
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