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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj prin serviciul de ocupare EURES  oferă în 

prezent 157 locuri de muncă vacante în străinătate  în ţările Spaţiului Economic European, astfel: 

Belgia oferă pentru cetăţenii români 5 locuri de asistenţi medicali. Se cere calificare în domeniu şi 

cunostinţe de limba franceză . Se oferă un salariu de aproximativ 2100 euro brut/lună în primul an de lucru, 

urmand ca acesta să crească în funcţie de vechime. 

Pentru Danemarca se caută 45 tineri români absolvenţi de liceu sau facultate cu profil agricol 

cunoscători de limba engleză, care să lucreze ca stagiari-lucratori calificaţi în ferme de creştere a 

animalelor, sere, ferme de cultivare legume/fructe. Se oferă contracte de muncă pe o perioada de 6-18 luni şi 

un salariu de aproximativ 1260 euro brut/lună. 

Germania oferă cetăţenilor români un număr de 60 de posturi pentru următoarele meserii: 

bucătar/bucătărese, cameriste, ospătari, ajutor în bucătărie, ajutor în gastronomia de sistem ( respectiv 

Mc Donald’s, Burger King, KFC, Vapiano, Losteria, etc. ). Sunt solicitate persoane cu calificare profesională 

încheiată sau experienţă în domeniul gastronomic solicitat. Solicitanţii trebuie să deţină cunostinte bune de 

limba germana. Experienţa profesională constituie un avantaj. Angajarea se face  pentru perioada mai-

noiembrie. Timpul de lucru este de 40 de ore pe săptămână cu posibilitatea de a efectua ore suplimentare. 

Salariul oferit este de 1200-1500 euro brut pe lună pentru personalul auxiliar şi 1500-2000 de euro brut pe lună 

pentru personalul de specialitate. Cazarea este asigurată de către angajator (gratuit sau negociabilă). 

Pentru Italia, regiunea Sicilia, se caută promotor centru de scufundări şi instructor scufundări ( 4 

posturi). Solicitanţii trebuie să cunoscă bine limbile engleză şi italiană, iar pentru posturile de instructor 

scufundări trebuie sa aibă experienţă în domeniu şi permis de conducere a ambarcaţiunilor. Contractele de 

muncă sunt pe perioadă sezonieră, din mai până în septembrie iar salariul oferit este de 600-800 euro net/lună. 

Se asigură cazare şi masă.  
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Norvegia caută 10 ingineri de proces, cu master în chimie (diplomă în inginerie chimică) şi peste 5 

ani experienţă în industria petrolului şi a gazelor sau în rafinării, experienţa în proiectare. Solicitanţii trebuie să 

cunoască limba engleză fluent. Se oferă un salariu de  6400-9000 euro brut/lună ( în funcţie de experienţă) şi 

ajutor la găsirea unei locuinţe şi/sau grădiniţă sau şcoală pentru copii. Tot pentru Norvegia se caută 3 operatori 

CNC ( operator la maşina de frezat cu program Siemens). Solicitanţii trebuie să aibă experientă în domeniu şi să 

cunoască limba engleză. Se oferă contracte de muncă pe perioadă nedeterminată şi un salariu de 22-30 euro 

brut/oră.  

Republica Cehă ofera 30 locuri de sudor piese de otel. Se cere experienta profesionala in domeniu, 

calificari secundar/NTC cu licenta de sudare/certificat, experienta de sudare TIG si cunostinte de engleza sau 

rusa ( in cazul in care nu se cunoaste ceha sau slovaca). Se ofera salariu de 900-1100 euro brut/luna plus sporuri 

de productivitate.  

 

Persoanele care doresc să aplice pentru unul din aceste locuri de muncă trebuie să se adreseze 

consilierului EURES din cadrul AJOFM Gorj din Târgu Jiu,  strada Lt. Col. Dumitru Petrescu nr.1.  

Informatii suplimentare se pot obţine la nr de telefon 0253 211568. 
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