
LOCURI DE MUNCA VACANTE IN SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN

Tara Ocupatie

Nr 

pos

turi

Descriere loc munca Cerinte loc munca
Limbi 

straine
Salariu Alte beneficii Durata contract

Termen 

valabilitate 

oferta

Mod de aplicare

Franta

Producato

r de vin 

(cognac)

10
Viticultor (taietor vita 

de vie)

1 an minim experienta intr-o 

pozitie similara

Franceza 

sau 

engleza

10,10 

EUR/ora
Cazare - posibil 7 luni 10/15/2014

CV la in engleza 

sau franceza la 

eurl-des-

millepieds@ora

nge.fr, 

033545361355, 

Mr. Gaetan 

BROTHIER.

Belgia Macelar 10

Se cauta macelari sau 

persoane care au 

experienta de lucru 

intr-un abator. Se va 

procesa doar carne de 

porc. Competente 

necesare la locul de 

munca: controlul 

carcaselor sau 

Cerinte: calificare de 

macelar sau experienta intr-

un abator; cel putin 2 ani 

experienta ca macelar, 

permis categoria B

limba 

engleza- 

cunostinte 

de baza

intre 

12,46 si 

13, 87 

euro brut 

pe ora in 

functie de 

calificare

nespecificat

contract pe 

perioada 

nedeterminata, full-

time

8/24/2014

Se transmite CV 

limba engleza la 

urmatoarele 2 

adrese de email: 

alina.ciorchelia

@bc.anofm.ro si 

hrm@westvlees.

com. Doar 

persoanele 

Germania

ASISTENT/

INSOTITO

R 

PERSOAN

E IN 

VARSTA

1

Asistenta cu ingrijirea 

personala; 

Supraveghere in 

desfasurarea 

activitatilor 

zilnice;Administrarea 

medicamentelor pe 

baza prescriptiei 

Calificare incheiata de cel 

putin 1 an ca ingrijitor 

batrani; Este de preferat 

experienta profesionala in 

domeniu; Disponibilitate de 

a lucra in schimburi si in 

week-end; Permis de 

conducere categoria B si 

Cunostint

e de limba 

germana 

nivel 

mediu, 

astfel 

incat 

aplicantul 

Salariul va 

fi calculat 

in functie 

de clasa 

de 

impozitar

e in 

domeniu.

Plata 

supratarifara; 

Contract de 

munca 

permanent; 

Cursuri de 

formare 

profesionala 

Contract de munca 

permanent. Se 

lucreaza in 3 

schimburi 

(schimbul 1: 

interval orar 06.00 

– 14.00; schimbul 

2: interval orar 

12/31/2014

Se transmite C.V 

–ul in limba 

germana, insotit 

de copie a 

diplomei/certific

atului de 

calificare si 

copie a 

Germania
INGRIJITO

R BATRANI
1

Asistenta si ingrijirea 

batranilor; 

Administrarea 

medicamentelor pe 

baza prescriptiei 

medicului.

Calificare incheiata ca 

asistent medical in geriatrie; 

Este de preferat experienta 

profesionala anterioara; 

Permis de conducere 

categoria B si autoturism 

propriu; Daca aplicantul nu 

dispune de autoturism, 

Cunostint

e de limba 

germana 

nivel 

mediu, 

astfel 

incat 

aplicantul 

Salariul va 

fi calculat 

in functie 

de clasa 

de 

impozitar

e in 

domeniu.

Plata 

supratarifara; 

Contract de 

munca 

permanent; 

Cursuri de 

formare 

profesionala 

Contract 

permanent de 

muncă, program de 

lucru cu norma 

intreaga

12/31/2014

Se transmite C.V 

–ul in limba 

germana, insotit 

de copie a 

diplomei/certific

atului de 

calificare si 

copie a 



Germania

MECANIC 

INSTALAT

OR IN 

INSTALATI

I 

SANITARE, 

DE 

INCALZIRE 

1

Instalarea sistemelor 

de încalzire si ventilatie 

si a instalatiilor 

sanitare; Efectuarea de 

lucrari de intretinere si 

reparatii a tuburilor de 

editare, a foilor si 

profilelor din metal sau 

Calificare in domeniu si/sau 

mai multi ani de experienta 

profesionala; Permis de 

conducere categoria B si 

autoturism propriu; Daca 

aplicantul nu dispune de 

autoturism, firma recrutoare 

poate oferi sprijin in acest 

Cunostint

e de limba 

germana 

nivel 

mediu, 

astfel 

incat 

aplicantul 

Salariul va 

fi calculat 

in functie 

de clasa 

de 

impozitar

e in 

domeniu.

Plata 

supratarifara; 

Contract de 

munca 

permanent; 

Cursuri de 

formare 

profesionala 

Contract de munca 

permanent, 

program de lucru 

cu norma intreaga.

12/31/2014

Se transmite C.V 

–ul in limba 

germana, insotit 

de copie a 

diplomei/certific

atului de 

calificare si 

copie a 

Germania
ELECTRICI

AN
1

Intretinerea si 

operarea mașinilor.

Calificare profesionala 

incheiata ca electrician sau o 

ocupatie similara; Permis de 

conducere autoturism sau 

autoutilitara si autoturism 

propriu; Daca aplicantul nu 

dispune de autoturism, 

firma recrutoare poate oferi 

Cunostint

e de limba 

germana 

nivel 

mediu, 

astfel 

incat 

aplicantul 

Incepand 

cu 10 euro 

brut/ora. 

Salariul va 

fi calculat 

in functie 

de clasa 

de 

Plata 

supratarifara; 

Contract de 

munca 

permanent; 

Cursuri de 

formare 

profesionala 

Contract de munca 

permanent. 

Program de lucru in 

intervalul orar 

07.00 - 16.00 sau 

08.00-17.00.

12/31/2014

Se transmite C.V 

–ul in limba 

germana, insotit 

de copie a 

diplomei/certific

atului de 

calificare si 

copie a 

Germania

SPECIALIS

T 

ELECTRON

ICA/ 

INGINERIE 

INDUSTRI

ALA

1

Monitorizarea si 

efectuarea de teste pe 

orice sistem de 

echipamente si 

aparatura; 

Automatizarea si 

asamblarea 

echipamentelor.

Formare profesionala in 

inginerie electronica sau 

inginerie electrica; Este de 

preferat experienta 

profesionala anterioara in 

lucrul cu cabluri electrice; 

Permis de conducere 

autoturism sau autoutilitara 

Cunostint

e de limba 

germana 

nivel 

mediu, 

astfel 

incat 

aplicantul 

Salariul va 

fi calculat 

in functie 

de clasa 

de 

impozitar

e in 

domeniu.

Plata 

supratarifara; 

Contract de 

munca 

permanent; 

Cursuri de 

formare 

profesionala 

Contract de munca 

permanent. 

Program de lucru in 

intervalul orar 

07.00 - 16.00 sau 

08.00-17.00.

12/31/2014

Se transmite C.V 

–ul in limba 

germana, insotit 

de copie a 

diplomei/certific

atului de 

calificare si 

copie a 

Germania
ASISTENT 

MEDICAL
1

Asistenta si ingrijirea 

pacientilor; 

Administrarea 

medicamentelor 

prescrise de medic.

Calificare profesionala ca 

asistent medical sau 

infirmier, de preferat prima 

calificare specificata; 

Disponibilitate de a lucra in 

schimburi si in week-end; 

Permis de conducere 

categoria B si autoturism 

Cunostint

e de limba 

germana 

nivel 

mediu, 

astfel 

incat 

aplicantul 

Salariul va 

fi calculat 

in functie 

de clasa 

de 

impozitar

e in 

domeniu.

Plata 

supratarifara; 

Contract de 

munca 

permanent; 

Cursuri de 

formare 

profesionala 

Contract de munca 

permanent. Se 

lucreaza in 3 

schimburi 

(schimbul 1: 

interval orar 06.00 

– 14.00; schimbul 

2: interval orar 

12/31/2014

Se transmite C.V 

–ul in limba 

germana, insotit 

de copie a 

diplomei/certific

atului de 

calificare si 

copie a 

Germania

INSTALAT

OR 

INTRETINE

RE 

(MECANIC 

INDUSTRI

AL)

1

Repararea, 

întreținerea și 

exploatarea masinilor 

utilizate in procesul de 

productie.

Calificare profesionala ca 

mecanic industrial/lucrator 

in metal sau instalator de 

intretinere. Permis de 

conducere categoria B si 

autoturism propriu; Daca 

aplicantul nu dispune de 

autoturism, firma recrutoare 

Cunostint

e de limba 

germana 

nivel 

mediu, 

astfel 

incat 

aplicantul 

Conform 

normelor 

tarifare in 

domeniu, 

la care se 

adauga 

supliment

ele pentru 

Plata 

supratarifara; 

Contract de 

munca 

permanent; 

Cursuri de 

formare 

profesionala 

Contract de munca 

permanent. Se 

lucreaza in 3 sau 

chiar 4 schimburi 

(schimbul 1: 

interval orar 06.00 

– 14.00; schimbul 

2: interval orar 

12/31/2014

Se transmite C.V 

–ul in limba 

germana, insotit 

de copie a 

diplomei/certific

atului de 

calificare si 

copie a 



Germania BUCATAR 15

Calificare incheiata in 

domeniu sau mai multi ani 

de experienta profesionala

Limba 

germana - 

cunostinte 

de baza 

(minim 

nivel A2)

1400 - 

2200 euro 

brut/luna 

(in functie 

de tarifele 

in 

domeniu 

si de zona 

Cazare si masa 

asigurate de 

angajator 

(gratuit sau prin 

acord)

Contractul poate fi 

sezonier sau pe 

termen lung. 

Programul de lucru 

este de 40 

ore/saptamana cu 

posibilitatea 

efectuarii de ore 

8/19/2014

Persoanele 

interesate 

trebuie sa se 

adreseze 

Consilierului 

EURES din 

judetul de 

domiciliu pentru 

Germania OSPATAR 15

Calificare incheiata in 

domeniu; Experienta 

profesionala in domeniu 

constituie avantaj.

Cunostint

e bune de 

limba 

germana - 

minim 

nivel B2

1400 - 

2200 euro 

brut/luna 

(in functie 

de tarifele 

in 

domeniu 

si de zona 

Cazare si masa 

asigurate de 

angajator 

(gratuit sau prin 

acord)

Contractul poate fi 

sezonier sau pe 

termen lung. 

Programul de lucru 

este de 40 

ore/saptamana cu 

posibilitatea 

efectuarii de ore 

8/19/2014

Persoanele 

interesate 

trebuie sa se 

adreseze 

Consilierului 

EURES din 

judetul de 

domiciliu pentru 

Germania
RECEPTIO

NER
15

Calificare incheiata in 

domeniu; Experienta in 

domeniu constituie avantaj.

Cunostint

e foarte 

bune de 

limba 

germana - 

minim 

nivel C1 si 

cunostinte 

1400 - 

2200 euro 

brut/luna 

(in functie 

de tarifele 

in 

domeniu 

si de zona 

Cazare si masa 

asigurate de 

angajator 

(gratuit sau prin 

acord)

Contractul poate fi 

sezonier sau pe 

termen lung. 

Programul de lucru 

este de 40 

ore/saptamana cu 

posibilitatea 

efectuarii de ore 

8/19/2014

Persoanele 

interesate 

trebuie sa se 

adreseze 

Consilierului 

EURES din 

judetul de 

domiciliu pentru 

Germania

Ajutor in 

industria 

gastrono

miei de 

sistem 

(McDonal

d's, Burger 

King)

15

Calificare incheiata in 

industria hoteliera si de 

catering / experienta 

profesionala in gastronomia 

de sistem (McDonald's, 

Burger King)constitue 

avantaj dar nu este 

obligatoriu

Cunostint

e bune de 

limba 

germana - 

nivel 

B1/B2

1400 - 

2200 euro 

brut/luna 

(in functie 

de tarifele 

in 

domeniu 

si de zona 

Cazare si masa 

asigurate de 

angajator 

(gratuit sau prin 

acord)

Contractul poate fi 

sezonier sau pe 

termen lung. 

Programul de lucru 

este de 40 

ore/saptamana cu 

posibilitatea 

efectuarii de ore 

8/19/2014

Persoanele 

interesate 

trebuie sa se 

adreseze 

Consilierului 

EURES din 

judetul de 

domiciliu pentru 

Germania
BUCATAR 

(m/f)
3

Hotelul Marriott 

Frankfurt este un hotel 

de prima clasa, face 

parte din cel mai mare 

grup hotelier din 

Germania si este situat 

in centrul orasului, vis 

a vis de centrul de 

Calificare incheiata si/sau 

experienta 

profesionala;Foarte buna 

cunoastere a produselor si 

felurilor de mancare cu 

specific international; 

Flexibilitate si creativitate; 

Se solicita un aspect ingrijit 

Cunostint

e bune de 

limba 

germana, 

cel putin 

nivel B1 si 

cunostinte 

de limba 

Salarizare

a este in 

functie de 

calificare 

si 

performan

ta

Cazare asigurata 

de catre 

angajator 

contracost (270 

euro/luna)Masa 

asigurata de 

catre angajator 

(gratuit sau 

Activitatea se 

desfasoara 

incepand cu 

01.09.2014, pe o 

perioada de 1 an cu 

posibilitate de 

prelungire.Program

ul de lucru - norma 

8/19/2014

Persoanele 

interesate 

trebuie sa se 

adreseze 

Consilierului 

EURES din 

judetul de 

domiciliu pentru 



Germania

MANAGER 

RESTAURA

NT/PERSO

NAL 

SERVICIU 

BANCHET

6

Hotelul Marriott 

Frankfurt este un hotel 

de prima clasa, face 

parte din cel mai mare 

grup hotelier din 

Germania si este situat 

in centrul orasului, vis 

Calificare profesionala ca 

manager de hotel / 

restaurant / personal 

serviciu banchet; 

Flexibilitate si fiabilitate; Se 

solicita un aspect ingrijit si 

bune maniere.

Foarte 

bune 

cunostinte 

de limba 

germana - 

nivel C2, 

cunostinte 

Conform 

tarifelor in 

domeniu

Cazare asigurata 

de catre 

angajator 

contracost (270 

euro);Masa 

asigurata de 

catre angajator 

Activitatea se 

desfasoara 

incepand cu 

01.09.2014, pe o 

perioada de 1 an cu 

posibilitate de 

prelungire.Program

8/19/2014

Persoanele 

interesate 

trebuie sa se 

adreseze 

Consilierului 

EURES din 

judetul de 

Germania

Specialist 

IT (m/f) 

(inginer, 

tehnician)

25

Persoanele 

preselectate vor fi 

invitate in perioada 

03.11 - 07.11.2014 sa 

se intalneasca cu 

diversi angajatori in 

incercarea de a-si gasi 

Diploma de licenta in 

informatica / inginerie 

electrica, matematica, fizica; 

Cunostinte in 

Windows/Linux,Oracle, 

Access, SQL, C/C ++,Java 

Script, HTML,UML, MDA, 

Cunostint

e foarte 

bune de 

limba 

engleza 

(scris, 

vorbit), 

Nespecific

at

Costurile 

calatoriei si 

cazarea sunt 

suportate de 

organizator. In 

cazul in care 

aplicantii vor fi 

Nespecificata 9/12/2014

Se transmite C.V -

ul model 

Europass (cu 

fotografie)si 

scrisoare de 

intentie in limba 

engleza sau 

Germania
ASISTENT 

MEDICAL
50

Asistenta si ingrijirea 

pacientilor ca asistenti 

medicali generalisti 

pentru spitale/azile si 

instituii medicale in 

Germania.

Diploma de absolvire scoala 

postliceala/universitara de 

asistenti medicail acreditata. 

Nivel de pregatire: cu si fara 

experienta. Motivatie de a 

invata limba germana.

Cunostint

e de limba 

germana 

nivel de 

baza 

constitue 

avantaj, 

dar nu 

este 

obligatori

u.

Salarizare 

11,22 

Euro/ora. 

Sunt 

asigurate 

asigurarea 

sociala si 

asigurarea 

de 

sanatate.

Curs lingvistic in 

tara dvs cu 

profesori 

specializati si 

material didactic 

special conceput 

pentru domeniul 

medicinal.Toate 

costurile 

cursului 

lingvistic sunt 

Contract de munca 

pe perioada 

nedeterminata in 

Germania, dupa 

prezentarea 

tuturor actelor si 

documentelor 

necesare.Programu

l de lucru este de 

circa 40 de 

ore/saptamana.

7/10/2015

Se transmite C.V-

ul in limba 

romana, 

diploma de 

absolvire, 

certificate de 

conformitate/re

comandare la 

adresa de e-mail 

tmihutiu@pmk-

medicalcare.de

Irlanda
Asistenți 

medicali
14

Activitate spital NHS în 

diverse domenii: • 

bolile aparatului 

digestiv • endoscopie • 

activități 

postoperatorii 

chirurgicale • 1 an 

experiență constituie 

un avantaj • abilități 

PC (WORD, EXCEL) • 39 

ore pe săptămână • se 

lucrează în schimburi 

(12 ore pe schimb, 

extra la nevoie)

• 1 an experiență • 

înregistrare ca asistent 

medical în România • 

înregistrare în Nursing 

Midwifery Council (UK). 

Acest centru oferă îngrijire la 

mai mult de 100.000 de 

pacienți anual. Promovează 

serviciul concentrat pe 

pacient, gestionează și dă 

prioritate propriilor sarcini 

de lucru.

Engleza 

fluent

• 2008 

euro brut/ 

lună • în 

funcție de 

experiență

Consultanță 

inițială și 

asistență privind 

cazarea

Permanent 9/1/2014

Se contactează 

Best Personnel 

Ltd prin adresa 

de e-mail: 

jobs@bestperso

nnel.ie. Tel. 0035 

312 933 641.



Irlanda

Doctor 

oftalmolo

g

1

• se lucrează 39 pe 

săptămână • se 

lucrează în schimburi 

(12 ore pe schimb) • 

dacă este nevoie se 

lucrează suplimentar

• mininum 3 ani experiență 

în spital • înregistrare 

obligatorie ca doctor în 

România • ulterior 

înregistrare obligatorie în 

IMC Irlanda, abilități PC 

Engleza 

fluent

• 4000 

euro pe 

lună • în 

funcție de 

nivel și 

experiență

Cheltuielile cu 

transportul se 

asigură inițial de 

către angajator, 

ulterior vor fi 

returnate în 

• permanent • 32 

zile concediu 

odihnă • 18 zile 

concediu de studii

9/1/2014

Se contactează 

Best Personnel 

Ltd prin adresa 

de e-mail: 

jobs@bestperso

nnel.ie. Tel. 0035 

Irlanda Psihiatru 10

• se lucrează în spitale 

din UK și Irlanda • 39 

ore pe săptămână • în 

schimburi (12 ore pe 

schimb) • se fac ore 

suplimentare la nevoie

• minimum un an experiență 

• înregistrare obligatorie ca 

doctor în România • ulterior 

înregistrare în GMC pentru 

UK și IMC pentru Irlanda • 

abilități PC (WORD, EXCEL)

Engleza 

fluent

• 4000 

euro pe 

lună • în 

funcție de 

nivel și 

experiență

Cheltuielile cu 

transportul se 

asigură inițial de 

către angajator, 

ulterior vor fi 

returnate în 

Permanent 9/1/2014

Se contactează 

Best Personnel 

Ltd prin adresa 

de e-mail: 

jobs@bestperso

nnel.ie.Tel. 0035 

Irlanda
inginer 

software
1

Postul este la 

departamentul 

"Testare si Verificare" 

si presupune: 

proiectarea si 

implementarea unui 

Minim 4 ani experienta in 

domeniul testari 

automatizate. Experienta in 

utilizarea si intretinerea unui 

Framework de testare 

automata (cum ar fi 

Sunt 

necesare 

excelente 

abilitati de 

comunicar

e scris si 

Negociabil 

in functie 

de 

experienta

(Salariul 

minim 

20 de zile 

concediu plus 

sarbatorile 

legale irlandeze, 

asigurare de 

viata, de pensie, 

Pe durata 

nedeterminata, se 

lucreaza 5 

zile/saptamana, 7.5 

ore/zi.

8/1/2014

CV si scrisoare 

de intentie 

trimise la adresa 

de email 

recruitment.dubl

in@aeroflex.co

Irlanda
PHP 

Developer
1

Net Affinity este o 

firma care s-a extins 

rapid in Europa 

lucrand exclusiv in 

domeniul hotelier si 

care furnizeaza inclusiv 

Absolvent domeniul IT cu cel 

putin 2 ani experienta in: 

PHP-nivel expert , MySQL 

Postgre SQL si Database 

design

engleza
32.000 

euro/an

Pe durata 

nedeterminata, se 

lucreaza 5 

zile/saptamana, 8 

ore/zi incepand cu 

01.09.2014.

8/14/2014

CV format 

Europass trimis 

la 

hr@netaffinity.c

om.

Irlanda

Front End 

Developer 

& UX-UI 

Specialist

1

Responsabilitatile 

postului: designul 

produselor firmei din 

punct de vedere al 

arhitecturii informatiei 

si interactiunii 

utilizator . Creare de 

Excelente abilitati ca 

dezvoltator front end cu 

experienta intre 2 si 4 ani in 

design-ul interfetelor 

utilizator. Experienta in 

Angular JS, Javascript, CSS, 

JSON and HTML. Cunostinte 

engleza
32.000 

euro/an

Pe durata 

nedeterminata, se 

lucreaza 5 

zile/saptamana, 8 

ore/zi incepand cu 

01.09.2014.

8/14/2014

CV format 

Europass trimis 

la 

william@netaffi

nity.com.

Marea 

Britanie

asistent 

medical
20

spitale din diverse 

locatii din regiune, 

program de lucru 37,5 

ore pe saptamana, 27 

zile concediu pe an 

plus cele 8 zile de 

sarbatori legale

calificare, minim 1 an 

experienta , abilitati de 

comunicare, inregistrare 

NMC

engleza 

avansat

21000-

27901 lire 

brut pe an

durata determinata 

si nedeterminata
8/31/2014

Cv in engleza la 

consilierul 

EURES 

il_eures@il.anof

m.ro



Marea 

Britanie

asistent 

social
18

locurile de munca sunt 

in cadrul Serviciilor de 

protectie a copilului si 

a familiei din cadrul 

Autoritatilor publice 

locale, deplasari in 

teritoriu

inregistrare HCPC, studii 

superioare asistenta sociala 

sau sociopedagogie, minim 3 

ani experienta in lucrul cu 

copiii, tinerii si familiile, 

permis de conducere

limba 

engleza 

fluent

33998 lire 

brut pe an

permanent, norma 

intreaga
8/31/2014

CV in limba 

engleza pe 

adresa de email: 

Steluta.Lazar@il.

anofm.ro

Norvegia

Bucatar 

preparate 

asiatice

1

Locul de munca este la 

restaurantul SOIA care 

se va deschide in luna 

iulie in Bergen, unde se 

va servi mancare 

autentica chinezeasca.

Calificare de bucatar si 

experienta in bucataria 

chineza/asiatica.

Engleza-

bune 

cunostinte

4000-4700 

euro 

brut/luna, 

in functie 

de 

calificari si 

Angajatorul 

ajuta la gasirea 

locuintei si la 

aducerea 

familiei in 

Norvegia.

Permanent, norma 

intreaga. Angajare 

cat mai curand 

posibil.

7/30/2014

Se trimit: 

scrisoare de 

intentie si CV 

Europass in 

limba engleza la 

adresa de e-

Norvegia
Bucatar a 

la carte
1

Se va lucra intr-un 

restaurant de inalta 

clasa cu specific italian. 

Meniul este format in 

principal din materie 

prima in stare 

Calificare de bucatar sef, 

experienta relevanta in 

munca de cel putin 2 ani.

Limba 

engleza-

bune 

cunostinte

3086-3333 

euro 

brut/luna. 

Orele 

lucrate 

supliment

Cazare si hrana 

in zilele de lucru.

Perioada 

determinata, pana 

la 20 decembrie 

2014, cu 

posibilitate de 

prelungire. 

7/30/2014

Se trimit: scurta 

scrisoare de 

intentie si CV 

Europass in 

limba engleza la 

adresa de e-

Norvegia

Bucatar 

preparate 

indiene

2

Tandoori Tapas Bar & 

Restaurant ofera 

preparate traditionale 

indiene si tapas 

spaniole, cu 

condimente care scot 

Calificare si experienta de 5-

10 ani. Avantaj - experienta 

europeana in bucatarie cu 

specific indian.

Limba 

engleza - 

bune 

cunostinte

31 000-43 

000 euro 

brut/an, in 

functie de 

experienta 

si 

Angajatorul 

poate ajuta la 

gasirea locuintei 

si la aducerea 

familiei in 

Norvegia.

Permanent, norma 

intreaga. Angajare 

cat mai curand 

posibil

7/31/2014

Se trimit: 

scrisoare de 

intentie si CV 

Europass in 

limba engleza la 

adresa de e-

Norvegia Veterinar 1

Se va lucra la o ferma 

in sud-vestul Norvegiei 

care produce lapte, 

carne de bovine, 

porcine si ovine. De 

asemenea, la ferma se 

cultiva iarba. Munca 

Facultatea de medicina 

veterinara, avantaj: 5 ani 

experienta de lucru cu 

animale. Experienta in 

conducerea tractorului-

avantaj (pentru desfasurarea 

activitatilor agricole). 

Engleza-

fluent

Pentru 

inceput, 

24 euro 

brut/ora.

Se ofera un 

apartament de 

inchiriat si acces 

la masina. 

Angajatorul este 

dispus sa achite 

cheltuielile de 

Pana la 30.07.2015, 

program de lucru 

flexibil, se lucreaza 

37,5 

ore/saptamana, in 

concordanta cu 

legislatia 

9/15/2014

Se trimit: 

scrisoare de 

intentie si CV in 

limba engleza la 

adresa de e-

mail: 

bjarne.eikeland

Polonia

Consultan

t pentru 

serviciu 

helpdesk 

vorbitor 

de limba 

engleza si 

15

- consultantul IT 

pentru Serviciul 

Helpdesk va fi 

responsabil pentru 

activitatea sa ca prim 

punct de contact 

pentru toate 

- Bune cunostinte de 

germana si engleza; - Studii 

superioare de preferat (sau 

studenti); - Cunoasterea de 

diferite programe si aplicatii 

(minim: Windows mediu si 

pachetul MS Office); - 

germana - 

avansat si 

engleza- 

mediu

830 euro 

brut/luna

contract cu 

perioada de proba 

de trei luni, norma 

intreaga

7/31/2014

cv si scrisoare de 

intentie in limba 

engleza sau 

poloneza la 

adresa 

hr.lodz@ts.fujits

u.com


