
  

ŢARA OCUPAŢIA

NUMĂR 

LOCURI 

DE 

MUNCĂ

CERINȚE ALE POSTULUI MOD DE APLICARE SALARIUL
VALABILITATE 

OFERTĂ
LIMBI STRĂINE

BELGIA

MUNCITOR 

NECALIFICAT IN 

AGRICULTURA 

(LUCRATORI CARE 

CULEG FRUCTE MOI/ 

FRUCTE DE PADURE)

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: 

international@vdab.be si 

alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar 

persoanele selectate vor fi contactate .

minim 9,69 euro brut/ ora 10/28/2022 limba engleza- avantaj

BELGIA

MUNCITOR 

NECALIFICAT IN 

AGRICULTURA 

(LUCRATORI CARE 

CULEG FRUCTE TARI: 

PERE, MERE, ETC.)

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: 

international@vdab.be si 

alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar 

persoanele selectate vor fi contactate .

minim 9,69 euro brut/ ora 10/28/2022 limba engleza- avantaj

BELGIA

MUNCITOR 

NECALIFICAT IN 

AGRICULTURA 

(LUCRATORII CARE 

RECOLTEAZA LEGUME 

IN AER LIBER: 

CONOPIDA, PRAZ)

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: 

international@vdab.be si 

alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar 

persoanele selectate vor fi contactate .

minim 9,69 euro brut/ ora 10/28/2022 limba engleza- avantaj

BELGIA

MUNCITOR 

NECALIFICAT IN 

AGRICULTURA 

(LUCRATORII IN 

ACTIVITATI DIN 

PEPINIERA: TAIERE 

COPACI, ETC.)

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: 

international@vdab.be si 

alina.ciorchelia.bc@anofm.gov.ro. Doar 

persoanele selectate vor fi contactate .

minim 9,69 euro brut/ ora 10/28/2022 limba engleza- avantaj

DANEMARCA Alpinist utilitar 1

Se cauta persoane cu experienta care au mai lucrat ca 

montator schela,ca vopsitor,ca izolator .Au avantaj cei care 

au lucrat pe platforme marine de gaz sau petrol sau industria 

eoliana.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. 

Cei interesati vor aplica online pe link 

https://uk.altradservices.com/were-hiring-in-

denmark .Pentru monitorizarea aplicantilor se 

va trimite un email la adresa 

barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro cu mentiunea " 

alpinist utilitar Danemarca".

Conform contractului 

colectiv/intelegere din 

domeniu(.Dansk 

Byggeri.)Salariul este format din 

salariul de baza,supliment la 

salar,ore 

suplimentare,supliment de 

calificare,supliment pentru 

orele lucrate noaptea.Se acorda 

avans 

saptamanal+lichidare.Salariul 

exact se va stabili la interviu.

10/31/2022 engleza

DANEMARCA Instalator tevi 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 Se cer acte de calificare/pregatire 

in domeniu Vor fi efectuate obligatoriu cursuri de 

securitate/siguranta in munca inainte de prima deplasare pe 

platforma 

Cei interesati vor aplica online pe link 

https://uk.altradservices.com/were-hiring-in-

denmark .Pentru monitorizarea aplicantilor se 

va trimite un email la adresa 

barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro cu mentiunea " 

instalator tevi Danemarca".

Conform contractului 

colectiv/intelegere din 

domeniu(.Dansk 

Byggeri.)Salariul este format din 

salariul de baza,supliment la 

salar,ore 

suplimentare,supliment de 

calificare,supliment pentru 

orele lucrate noaptea.Se acorda 

avans 

saptamanal+lichidare.Salariul 

exact se va stabili la interviu.

10/31/2022 engleza

Locuri de muncă vacante în Uniunea Europeană
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DANEMARCA Izolator 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 Se cer acte de calificare/pregatire 

in domeniu- tehnician izolator Vor fi efectuate obligatoriu 

cursuri de securitate/siguranta in munca inainte de prima 

deplasare pe platforma

Cei interesati vor aplica online pe link 

https://uk.altradservices.com/were-hiring-in-

denmark .Pentru monitorizarea aplicantilor se 

va trimite un email la adresa 

barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro cu mentiunea " 

izolator Danemarca".

Conform contractului 

colectiv/intelegere din 

domeniu(.Dansk 

Byggeri.)Salariul este format din 

salariul de baza,supliment la 

salar,ore 

suplimentare,supliment de 

calificare,supliment pentru 

orele lucrate noaptea.Se acorda 

avans 

saptamanal+lichidare.Salariul 

exact se va stabili la interviu.

10/31/2022 engleza

DANEMARCA Montator schele 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. 

Cei interesati vor aplica online pe link 

https://uk.altradservices.com/were-hiring-in-

denmark .Pentru monitorizarea aplicantilor se 

va trimite un email la adresa 

barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro cu mentiunea " 

montator schela Danemarca".

Conform contractului 

colectiv/intelegere din 

domeniu(.Dansk 

Byggeri.)Salariul este format din 

salariul de baza,supliment la 

salar,ore 

suplimentare,supliment de 

calificare,supliment pentru 

orele lucrate noaptea.Se acorda 

avans 

saptamanal+lichidare.Salariul 

exact se va stabili la interviu.

10/31/2022 engleza

DANEMARCA Vopsitor industrial 1

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.

Cei interesati vor aplica online pe link 

https://uk.altradservices.com/were-hiring-in-

denmark .Pentru monitorizarea aplicantilor se 

va trimite un email la adresa 

barna.fuleki.ms@anofm.gov.ro cu mentiunea " 

vopsitor industrial Danemarca".

Conform contractului 

colectiv/intelegere din 

domeniu(.Dansk 

Byggeri.)Salariul este format din 

salariul de baza,supliment la 

salar,ore 

suplimentare,supliment de 

calificare,supliment pentru 

orele lucrate noaptea.Se acorda 

avans 

saptamanal+lichidare.Salariul 

exact se va stabili la interviu.

10/31/2022 engleza

FINLANDA

muncitor necalificat - 

culegator de fructe de 

padure, alte fructe si 

legume

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 dana-

marilena.radu@anofm.gov.ro

9 euro brut/ ora sau 1,08 euro 

brut/ kilogram cules
12/31/2022 nu se specifica

FINLANDA sudor 2 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 dana-

marilena.radu@anofm.gov.ro

9 euro brut/ ora sau 1,08 euro 

brut/ kilogram cules
12/31/2022 nu se specifica

LITUANIA
INSTALATOR, 

MONTATOR TEVI
1 calificare in domeniu, experienta minim un an

Se trimite CV pe adresa de email a 

angajatorului: Agata.bayda@avspipefit.eu si 

pentru monitorizare consilierului EURES: 

laura.toporascu.vs@anofm.gov.ro

intre 1600-3966 euro, brut/ luna 

in functie de experienta
12/30/2022 engleza si rusa
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MALTA

Coordonator Proiect 

de Cercetare & 

Dezvoltare & Inovare

1

Candidatul de succes este probabil sa aiba cunostinte despre 

managementul si administrarea UE si proiecte cu finantare 

nationala, experienta in managementul proiectelor comerciale 

si utilizarea avansata a MS Office sau alte aplicatii de 

management de proiect. Un M.Sc. este de preferat nivelul de 

educatie, Cunostinte de acvacultura/stiinte marine Persoana 

selectata trebuie sa fie pregatita sa lucreze avand termene 

stranse in proiecte izolate si multifunctionale si in colaborare 

cu o echipa de personal international. Candidatul selectat 

trebuie sa cunoasca fluent limba engleza (scris si vorbit), sa 

poata vorbi in public si sa sustina prezentari. Scrierea intr-o 

engleza clara si capacitatea de a corecta rapoartele si 

cerererile intocmite de tertii este de asemenea esentiala. 

Pentru a avea succes in aceasta pozitie, este nevoie de 

abilitati de conducere si interpersonale, permis de conducere.

Se trimite cv, insotit de scrisoare de intentie 

in limba engleza la urmatoarele adrese : 

eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la 

ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu 

mentiunea la subiect ca se aplica pentru 

"R&D&I Project Coordinator" cu nr. de 

referinta 390510.

intre 20.000 - 28.000 euro/an 11/13/2022 Engleza fluent

MALTA
Director de studiu - 

Ecotoxicolog acvatic
1

Cautam un director de studii cu experienta, cu cunostinte 

despre efectuarea de studii de birou, proiectare si efectuarea 

de studii de laborator de nivel inferior si superior cu o gama 

larga de specii de apa dulce si marine, precum precum si sa 

dezvolte noi metode de testare. Un candidat de succes este 

probabil sa aiba un M.Sc. nivel de educatie, desi candidatii cu 

experienta sunt incurajat sa aplice. Candidatul de succes va 

trebui sa vorbeasca si sa scrie fluent engleza si sa fie bun 

comunicator, sa aibe permis de conducere.

Se trimite cv, insotit de scrisoare de intentie 

in limba engleza la urmatoarele adrese : 

eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la 

ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu 

mentiunea la subiect ca se aplica pentru 

"Aquatic Ecotoxicologist - Study Director" cu 

nr. de referinta 390512.

intre 28.000 – 35.000 euro/an 11/13/2022 Engleza fluent

MALTA Farmacist 2 Licentiat in Farmacie

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 "Pharmacist" cu nr. de referinta 387258.

va fi intre 25.000 € si 28.000 €, 

in functie de experienta 

candidatului

10/26/2022 Engleza fluent

MALTA Inginer constructor 1

Candidatul de succes trebuie sa aiba minim trei ani de 

experienta de lucru post-universitare si sa sa fie fluent în 

engleza, sa supravegheze lucrarile de constructie în derulare 

si sa asiste asociatii în pregatirea listelor de cantitati si 

documente de licitatie pentru o varietate de tipuri de cladiri.

Se depune cv in limba engleza insotit de 

scrisoare de intentie la urmatoarele adrese : 

eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la 

ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu 

mentiunea la subiect ca se aplica pentru 

postul de "Structural Engineer" cu nr. de 

referinta 387259.

intre 35.000 € - 45.000 € / an 10/26/2022 Engleza fluent

MALTA Inginer hidraulic 1

Candidatul de succes este probabil sa aiba un background 

foarte bun în Inginerie Mecanica, cu un B.Ing. nivel de studii, 

cu cel putin 5 pana la 7 ani experienta în proiectarea 

sistemelor de inginerie mecanica, conducerea unei echipe de 

ingineri pe santier. Experienta/specializare in tehnologii de 

tratare apa, experienta hidraulica, proiectarea sistemelor de 

Se trimite cv, insotit de scrisoare de intentie 

in limba engleza la urmatoarele adrese : 

eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la 

ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu 

mentiunea la subiect ca se aplica pentru 

"Hydraulics (Water) Engineer" cu nr. de 

intre 22.000 - 28.000 euro/an 11/13/2022 Engleza fluent
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MALTA
Inginer mecanic 

proiectant
1

Candidatul de succes este probabil sa aiba un fundal solid bun 

in inginerie mecanica, de preferinta cu cel putin un B.Ing. 

nivelul de educatie. Experienta/specializare in tehnologia de 

recirculare este un atu esential. Candidatul selectat va trebui 

sa vorbeasca si sa scrie fluent engleza si sa fie un bun 

comunicator si sa detina permis de conducere. Persoana 

selectata trebuie sa fie pregatita sa lucreze cu termene limita 

foarte stranse si impreuna cu o echipa de personal 

international cu sediul la sediul nostru central din Malta, 

precum si cu personalul din locatiile proiectului.

Se trimite cv, insotit de scrisoare de intentie 

in limba engleza la urmatoarele adrese : 

eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la 

ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu 

mentiunea la subiect ca se aplica pentru 

"Design Mechanical Engineer" cu nr. de 

referinta 390507.

intre 28.000 – 35.000 euro/an 11/13/2022 Engleza fluent

MALTA Inginer servicii IT 1

Rezolvarea tichetelor la nivel de linie 1 si 2 si escaladare la 

linia a 3-a atunci cand este necesar pentru a castiga cea mai 

rapida rezolutie. • Inregistrarea tuturor tichetelor pentru 

incidente sau solicitari raportate la nivel local. • Punerea in 

functiune, atribuirea, intretinerea si scoaterea din functiune a 

intregului hardware desktop, inclusiv PC-uri, laptopuri si 

imprimante. • Mentinerea registrului de active pentru 

echipamentele noi, realocate si retrase, completarea stocului 

atunci cand este necesar. • Efectuarea deplasarilor de birou si 

asigurarea ca toate locatiile PC locale sunt documentate si 

actualizate, Raspuns rapid la alertele de virusi, Crearea si 

mentinerea grupurilor Active Directory si aplicarea la drive-

urile partajate unde necesar. • Abilitati puternice de 

relationare cu clientii si relatii cu clientii. • Abilitati 

excelente de analiza si depanare, cu o buna atentie la detalii. 

• Abilitatea de a lucra independent cu supraveghere limitata. 

• Experienta co

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 "It Services Engineer" cu nr. de referinta 

387013.

Intre 29000 EURO - 31000 

EURO/an
10/26/2022 Engleza fluent

MALTA Proiectant CAD 1
Cunostinta in software CAD. Experienta anterioara in 

proiectarea serviciilor de inginerie ar constitui un avantaj.

Se depune cv in limba engleza insotit de 

scrisoare de intentie la urmatoarele adrese : 

eures.recruitment.jobsplus@gov.mt si la 

ramaian.mitrica.cs@anofm.gov.ro cu 

mentiunea la subiect ca se aplica pentru 

postul de "Draughtsperson" cu nr. de referinta 

387259.

intre 15.000,00 - 17.000,00 € / 

an
10/26/2022 engleza

NORVEGIA croitor 2

croitori profesioniști și, de preferință, pe cineva cu cel puțin 5 

ani experiență, meticulos și să lucreze într-un ritm bun, 

perioadă de practică de cel puțin 2 săptămâni pentru testarea 

și evaluarea aptitudinilor și calificărilor

trimiteți CV la rabeeh@sydesign.no minim 280000 NOK brut/an 10/31/2022

avantaj pentru 

persoanele care pot 

vorbi și înțelege bine 

engleza

NORVEGIA electrician 6

experiență și calificare relevantă în domeniu, sunteți deschis 

și orientat către client și puteți lucra independent, cooperant, 

orientat spre servicii, inițiativă și responsabil, program de 

lucru 07-15 sau 07-17.30

Se transmite CV la adresa 

post@bemanningas.no împreună cu certificate 

și referințe

negociabil 11/15/2022
norvegiană, suedeză 

sau engleză

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
12/31/2022

testul de limba 

norvegiană la nivel B2 

pentru a obține 

autorizația în Norvegia

NORVEGIA Muncitor in productie 40
experiența din producția de somon sau alte produse 

alimentare este un avantaj, dar nu o necesitate

Se va trimite CV la 

Junnette.hernandez@salmar.no
199,78 NOK pe oră 10/31/2022 engleză

NORVEGIA Personal curatenie 2

permis de conducere și o mașină este de dorit, fără nicio 

cerință, certificatul in curatenie este un avantaj, dar nu o 

cerinta

Se transmite CV la adresa epost@valsoya.no aprox. 200 NOK pe oră 11/11/2022
avantaj persoanele 

care vorbesc engleză

NORVEGIA Sticlar / artizan sticla 3
certificat de artizan sticla sau minim 5 ani experienta in 

domeniu

Se va trimite CV si scrisoare de intentie la 

merete.finsen@3norske.no

190-213 NOK pe ora (brut) în 

funcție de experiența
12/31/2022

scandinava sau engleza 

fluent
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NORVEGIA Sticlar / slefuitor sticla 2
certificat de artizan sticla sau minim 5 ani experienta in 

domeniu

Se va trimite CV si scrisoare de intentie la 

merete.finsen@3norske.no

190-213 NOK pe ora (brut) în 

funcție de experiența
12/31/2022

scandinava sau engleza 

fluent

NORVEGIA tinichigiu auto 1 școală profesională / certificat de calificare
Se transmite CV la adresa 

thomas@namdalbilskade.no
450000-500000 NOK/an (brut) 12/31/2022 Engleza minim B1

NORVEGIA Vopsitor auto 4
Competență sau experiență în lucrări de vopsire, varsta minim 

18 ani, permis de conducere

Se transmite CV la adresa 

mona.karlsen@quickcarfix

432.000 Nok brut pe an plus 

bonusuri
12/31/2022 Engleza de bază

NORVEGIA Zidar, faiantar 2 minim 3 ani experienta Se va trimite CV la maja@svanebemanning.no 240-255 NOK brut/ora 10/30/2022 engleza

POLONIA Asistent productie 5
Educatie de baza. Determinat, constiincios, punctual, pregatit 

pentru a lucra in trei schimburi.

Cv in engleza sau poloneza la adresa de e-mail 

k.kluba@invado.pl si pentru monitorizarea la 

adresa gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

3050 zloti polonezi brut/luna 

pentru inceput
12/31/2022

Engleza, poloneza nivel 

A2 (elementar)

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.

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 12/31/2022
Engleza, poloneza nivel 

A2 (elementar).

POLONIA

Operator masina CNC 

(pentru candidatii fara 

experienta se ofera 

training)

5

Minim invatamant profesional. Experienta profesionala ca 

muncitor in productie constituie avantaj. Determinare, 

constiinciozitate, punctualitate, pregatit pentru a lucra in 3 

schimburi.

Cv in limba engleza sau poloneza la adresa de 

e-mail k.kluba@invado.pl si pentru 

monitorizare la adresa 

gabriela.drobota.bt@anofm.gov.ro

3800 zloti polonezi brut/luna 12/31/2022

Engleza, poloneza nivel 

A2 (utilizator 

elementar)

SLOVENIA muncitor productie 3
experienta munca in productie, abilitati de lucru, indeminare, 

precizie, lucru in echipa

persoana legatura doamna Anja Turk, scrisoare 

de intentie si CV in limba engleza la 

anja.turk@hermi.si ; pagina internet 

https://hermi-solutions.com ; tel +386 (0)3 

426 06 60

1075 - 1200 euro brut lunar 10/31/2022

engleza intelegere B1 

(bine), engleza vorbit 

A2 (baza), engleza scris 

A2 (baza)

SPANIA Fizioterapeut 1 Diplomă/Licenţă în fizioterapie
transmitere CV la adresa de e-mail: 

cvbuzon2017@hotmail.com

Salariu conform contractului 

colectiv din cadrul unităților 

sanitare private

10/31/2022 Spaniolă

244

Belgia 95

Danemarca 5

Finlanda 52

Lituania 1

Malta 9

Norvegia 63

Polonia 15

Slovenia 3

Spania 1

TOTAL 244
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