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CERINȚE ALE POSTULUI MOD DE APLICARE SALARIUL
VALABILITATE 

OFERTĂ
LIMBI STRĂINE

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

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

MALTA Ajutor bucatar 1 Minim 1 an experienta in domeniu.

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 postul de "Kitchen Hand" 

cu nr. de referinta 389831.

intre 1600-2000 euro pe 

luna
11/21/2022 limba engleza

MALTA Biolog Marin 1

Studii universitare în biologie/stiinte marine, cu cel putin doi ani de 

experienta in marina comerciala. Candidatul trebuie sa cunoasca 

fluent limba engleza scrisa si vorbita si, în mod ideal, cel putin o alta 

limba. Abilitatea de a planifica si executa protocoale experimentale; 

abilitati excelente de laborator, cum ar fi secventierea, scrierea de 

evaluari ale riscurilor si proceduri standard de operare. Cunostinte 

excelente de utilizare a microscoapelor electronice, echipamentelor, 

disectie, colectare si conservare a probelor biologice si chimice. Sunt 

necesare abilitati excelente de analiza statistica, cunostinte si 

competenta în utilizarea software-ului R Studio si GIS. Personalul 

selectat sa fie adaptabil, sa lucreze tinand cont de orice tip de vreme 

si sa locuiasca la bordul navelor de cercetare pentru perioade scurte 

de timp. Sunt necesare abilitati interpersonale excelente pentru a 

lucra cu o varietate de oameni : de la pescari locali si oficiali 

guvernamentali, la activist

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 postul de "Senior Marine 

Biologist/Scientist" cu nr. de referinta 390604.

intre 30.000 euro si 36.000 

euro/an
11/13/2022

Candidatul trebuie sa 

cunoasca fluent limba 

engleza scrisa si vorbita

MALTA Bucatar Sef 1 Minim 1 an experienta in domeniu.

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 postul de "Kitchen Hand" 

cu nr. de referinta 389831.

intre 1600-2000 euro pe 

luna
11/21/2022 limba engleza

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
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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 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 conducte, folosirea pompelor mari de filtrare de apa. De 

asemenea, candidatul trebuie sa ofere solutii clientilor. Candidatul 

selectat va avea multe sarcini de efetuat, dar va fi, de asemenea, 

asteptat sa se implice în eforturile conduse de echipa pentru a 

promova serviciile AquaBioTech Group. Candidatul va trebui sa 

cunoasca fluent limba engleza si sa fie un comunicator excelent. 

Cunostinte de orice alta limba ar fi considerata un atu, desi nu este 

esentiala si sa detina 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 "Hydraulics (Water) 

Engineer" cu nr. de referinta 390553.

intre 22.000 - 28.000 

euro/an
11/13/2022 Engleza fluent

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 Ospatar 1 Calificare in domeniu si cel putin putin 2 ani experienta.

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 postul de 

"Waitress/Waiter" cu nr. de referinta 389830.

intre 1600-1800 euro pe 

luna
11/21/2022

limba engleza fluent - 

vorbit

MALTA Proiectant Arhitect 2

Calificare in domeniu si minim 4 ani experienta in domeniu Cunostinte 

foarte bune de utilizare PC, competenta in utilizarea Revit si a altor 

programe de calculator utilizate pentru a indeplini sarcini complete de 

proiectare.

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 "Architectural CAD 

Technicians" cu nr. de referinta 390986.

intre 19.000 euro - 35.000 

euro/an
11/27/2022 Engleza fluent

MALTA Veterinar acvatic 1

Studii certificate in domeniu si experienta practica in microbiologie, 

histopatologie si acvacultura. Candidatul ideal ar trebui sa aiba un 

doctorat in Medicina Veterinara, experienta in proceduri de operare de 

laborator.

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 postul de "Aquatic Vet" 

cu nr. de referinta 390607.

intre 29.000 euro si 33.000 

euro/an
11/13/2022

Candidatul trebuie sa 

cunoasca fluent limba 

engleza scrisa si vorbita

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 1/15/2023 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

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)

136

Finlanda 50

Lituania 1

Malta 11

Norvegia 59

Polonia 15

TOTAL 136
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