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Iulie 2017 

NEWSLETTER  
 

Noutati, sfaturi si informatii interesante 

 

Realizat în cadrul perioadei de post-implementare a proiectului Antreprenoriatul rural - dezvoltarea 

sustenabilă a comunității din Regiunea Sud Munteania implementat de Fundația Estuar în parteneriat cu 

Asociația Four Change și RD Global Project Consulting, newsletter-ul de față aduce în atenția tuturor celor 

interesați informații utile despre cum sa depasesti dezavantajul lipsei de experienta la interviu, despre 

portalul posturilor de munca vacante in Administratia Publica din Romania, cum sa negociezi salariul la 

angajare, locuri de muncă disponibile la nivelul Uniunii Europene prin intermediul rețelei EURES precum și 

alte informații utile pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă sau interesați de piața forței de muncă din 

România.  

 

 Newsletter-ul sprijină astfel obiectivul proiectului care urmărește îmbunătățirea calității resurselor 

umane din zona rurală a regiunii Sud Muntenia în vederea creșterii accesului la ocupare în domenii non agricole 

pentru 432 persoane din satele și comunele județului Giurgiu.  

 

Numărul de față al newsletter-ului  Noutati, sfaturi si informatii interesante aduce în atenția dumneavoastră 

următoarele informații: 

Cum sa depăşim dezavantajul lipsei de experienţă la interviu  Pag. 2-3 

Portalul posturilor de munca vacante in Administratia Publica  Pag. 4-13 

Sfaturi în negocierea salariului la angajare  Pag. 13-15 

Locuri de muncă disponibile în Uniunea Europeană  Pag. 15-20 
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Cum sa depăşim dezavantajul lipsei  

de experienţă la interviu 

 

De multe ori, viaţa profesională nu este una lipsită de provocări, 

schimbări sau greutăţi. Ne putem găsi, de multe ori, în situaţia în 

care dorim să aplicăm pentru un loc de muncă complet diferit de 

experienţele profesionale anterioare sau pur şi simplu ne 

orientăm către un alt domeniu profesional. Oricare ar fi situaţia, 

lipsa experienţei profesionale generale sau a experienţei 

profesionale specifice nu trebuie să ne descurajeze.  

 

Ce puteţi face în această situaţie?  

Puteţi contrabalansa aceste lipsuri punând mai degrabă în 

lumină abilităţile pe care le aveţi şi demonstrând angajatorului că aveţi o perspectivă clară privind 

viitorul dumneavoastră profesional, motivaţie faţă de locul de muncă vizat precum şi convingerea 

personală privind reuşita de a vă integra şi adapta rapid condiţiilor de muncă şi noului colectiv.  

Aşadar, atunci când experienţa profesioală nu vă ajută foarte mult în obţinerea unui loc de muncă, 

soluţia este să compensaţi acest neajuns prin evidenţierea potenţialului pe care îl aveţi şi a abilităţilor 

pe care le deţineţi.  

 

Cateva sfaturi despre cum puteţi convinge angajatorul că sunteţi persoana potrivită  

Vă prezentăm, în cele ce urmează, câteva tehnici la care puteţi apela pentru a convinge un posibil 

angajator că sunteţi persoana potrivită:  

 

 Înainte de a merge la un interviu, treceţi în revistă o serie de întrebări de ale căror răspunsuri 

să ţineţi cont pe parcusul interviului şi pe care să încercaţi să le aduceţi, într-o manieră discretă, 

în discuţie. Astfel de întrebări ajutătoare ar putea fi: Ce iniţiative de care aţi fost foarte 

mândru/ă aţi avut în trecut? Catre este principala realizare până în prezent şi cum a contribuit 

ea la ceea ce sunteţi astăzi? Ce rol vă place să jucaţi într-o echipă? În ce situaţii aţi surprins în 

mod plăcut o persoană sau chiar v-aţi depăşit propriile aşteptări? etc. Odată trecute în revistă 

aceste răspunsuri, le puteţi folosi ca elemente-cheie prin care să convingeţi angajatorul că 
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dispuneţi de abilităţile optime pentru a fi angajat şi să îl determinaţi să vă acorde creditul 

necesar pentru a vă oferi şansa de a îi demonstra că a făcut alegerea corectă.  

 Increderea şi comunicarea: este esenţial să arataţi că aveţi încredere în dumneavoastră, că 

sunteţi o persoană comunicativă, deschisă, perseverentă şi uşor adaptabilă. Pe lângă o atitudine 

care să transmită clar aceste elemente, încer-caţi să identificaţi şi să aduceţi în discuţie situaţii 

şi întâmplări în care aţi dat dova-dă de aceste calităţi. De asemenea, este bine să puneţi accent 

pe abilităţi care ar putea fi considerate abilităţi cheie pentru poziţia respectivă cum ar fi, spre 

exemplu, pentru o poziţie în domeniul vânzărilor, abilităţile de convingere şi comunicare. 

Scoateţi în evidenţă aceste abilităţi şi vorbiţi cu încredere despre dumneavoastră!  

 Dezvoltarea personală şi profesională: în măsura în care aveţi dispoziţa necesară şi apreciaţi 

că acest lucru vă va aduce un avantaj, nu ezitaţi să menţionaţi că dispuneţi de timpul personal 

necesar pentru învăţare. Aşadar, dacă nu vedeţi o problemă în a vă dedica, cel puţin într-o primă 

etapă, măcar o mică parte din timpul personal pentru a vă asigura că asimilaţi înt-un interval 

scurt de timp noile sarcini şi că le duceţi la indeplinere într-o manieră optimă, nu ezitaţi să daţi 

de înţeles acest lucru. Este posibil ca disponibilitatea dumneavoastră să vă confere un avantaj 

notabil.  

 Voluntariatul sau practica profesională: nu ocoliţi oportunitatea unei activităţi de tip 

voluntariat. Mai mult, puteţi chiar apela la persoane/cunoştinţe care lucreză în domeniul vizat 

de dvs. şi să vă oferiţi să lucraţi ca voluntar pentru o perioadă. Ar putea fi o bună ocazie pentru 

a deprinde abilităţi şi cunoştinţe care să vă ajute în obţinerea locului de muncă dorit. Totodată, 

există posibilitatea ca munca dumneav-oastră voluntară să fie într-atât de apreciată încât să vi 

se propună o ofertă de colaborare. În orice caz însă, experienţa ca voluntar vă va ajuta cu 

siguranţă să scoateţi în evidenţă abilităţile, deprinderile şi cunoştinţele acumulate – lucuri care 

vor cântări în decizia unui viitor angajator. Nu uitaţi să solicitaţi recomadări pentru activitatea 

prestată!  

 Îndrăzniţi să fiţi încrezători în forţele proprii şi atuurile pe care le deţineţi şi nu ezitaţi să 

încercaţi! Chiar dacă nu deţineţi experienţa profesională necesară, puteţi demonstra că aveţi 

abilităţile de bază pe care le caută un posibil angajator.  

Mult succes! 
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Portalul posturilor de munca vacante  

in Administratia Publica 
 

posturi.gov.ro reprezintă unificarea într-un portal unic 

a informațiilor privind posturile vacante din cadrul 

autorităților și instituțiilor publice din România.   

Scopul portalului posturi.gov.ro este informarea publicului interesat de ocuparea unui loc de muncă în 

cadrul administrației centrale și locale din România. 

Portalul beneficiază de o serie de funcționalități ce permit căutarea și filtrarea cu precizie a posturilor. 

Astfel, cei interesați pot efectua căutări în funcție de localitatea dorită, examinând direct harta sau 

setând o distanță fixă față de anumite orașe ale României. Se poate efectua o căutare, de asemenea, 

în funcție de cuvinte-cheie, nivel de pregătire necesar pentru ocuparea poziției, angajator sau data la 

care au fost publicate posturile.  

Accesand link-ul: http://posturi.gov.ro/judetul/giurgiu/ puteti regasi lista 

locurilor de munca vacante in judetul Giurgiu.   

MUNCITOR - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ADUNAŢII-COPĂCENI 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Adunaţii-Copăceni, Judeţul Giurgiu organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţiei contractuale de execuţie vacante, de muncitor. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

http://posturi.gov.ro/termeni-si-conditii/
http://posturi.gov.ro/judetul/giurgiu/
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f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 

 studii: liceu cu bacalaureat; 
 vechime: minimum 3 ani; 
 cunoştinţe/pregătire în mecanică auto. 
 permis conducere categoriile B. D; 
 atestat transport persoane; 
 card tahografic; 
 experienţă în transport elevi/persoane; 
 recomandare de la ultimul loc de muncă. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

o 03 august 2017, ora 10:00: proba scrisă; 
o 04 august 2017, ora 09:00: proba interviu; 
o 04 august 2017, ora 10:00: proba practică. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 
6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea 
la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 
organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
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6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 
sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în 
care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care 
atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1, Adunaţii- Copăceni, telefon 0787665508, fax 0246282093, 
e-mail: scoalaadunati@yahoo.com 

Angajator: Şcoala Gimnazială Nr. 1, Adunaţii-Copăceni 
Tip angajator: Instituții locale 
Categoria postului: Funcție contractuală 
Județ: Giurgiu  
Tipul postului: Permanent 
Nivelul postului: Funcții de execuție 
Termen limita: 24.07.2017  
 

ÎNGRIJITOR SCOALĂ - ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ADUNAŢII-COPĂCENI 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Adunaţii-Copăceni, Judeţul Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unei funcţiei contractuale de execuţie vacante, de îngrijitor scoală, 0,5 normă. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

http://posturi.gov.ro/angajator/institutii-locale/
http://posturi.gov.ro/categoria-postului/functie-contractuala/
http://posturi.gov.ro/judetul/giurgiu/
http://posturi.gov.ro/tip/permanent/
http://posturi.gov.ro/nivel/functii-de-executie/
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f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 

o studii: studii medii; 
o vechime: minimum 3 ani de activitate; 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

o 03 august 2017, ora 08:00: proba scrisă; 
o 04 august 2017, ora 08:00: proba interviu; 
o 04 august 2017, ora 09:00: proba practică. 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 
6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea 
la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 
organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 
sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 
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În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în 
care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care 
atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1, Adunaţii- Copăceni, telefon 0787665508, fax 0246282093, 
e-mail: scoalaadunati@yahoo.com 

Angajator: Şcoala Gimnazială Nr. 1, Adunaţii-Copăceni 
Tip angajator: Instituții locale 
Categoria postului: Funcție contractuală 
Județ: Giurgiu   
Tipul postului: Permanent 
Nivelul postului: Funcții de execuție 
Termen limita: 24.07.2017 

 

ASISTENT MEDICAL (10 POSTURI) - SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel: 

 2 posturi asistent medical principal de radiologie (PL) – studii postliceale – 5 ani vechime ca asistent 
medical. 

 2 posturi asistent medical principal de farmacie (PL) – studii postliceale – 5 ani vechime ca asistent 
medical. 

 1 post asistent medical principal MG (PL) – studii postliceale – 5 ani vechime ca asistent medical 
 3 posturi asistent medical MG (PL) – studii postliceale – 6 luni vechime ca asistent medical. 
 2 posturi asistent medical debutant MG (PL) – studii postliceale 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

http://posturi.gov.ro/angajator/institutii-locale/
http://posturi.gov.ro/categoria-postului/functie-contractuala/
http://posturi.gov.ro/judetul/giurgiu/
http://posturi.gov.ro/tip/permanent/
http://posturi.gov.ro/nivel/functii-de-executie/
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f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

o 26 iulie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 
o 02 august 2017, ora 10.00: proba scrisă; 
o 08 august 2017, ora 10.00: proba interviu. 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru 
înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 
organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 
sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în 
care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care 
atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 
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Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, judeţul Giurgiu, str. Bucureşti 
nr. 82, telefon 0246211550/253. 

Angajator: Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu 
Tip angajator: Instituții județene 
Categoria postului: Funcție contractuală 
Județ: Giurgiu   
Tipul postului: Permanent 
Nivelul postului: Funcții de execuție 
Termen expirare: 26.07.2017 
 

 MUNCITOR NECALIFICAT - PRIMĂRIA COMUNEI IEPUREŞTI 

Primăria Comunei Iepureşti, Judeţul Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat, în cadrul Compartimentului 
de Gospodărire Comunală şi Locativă. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 

o studii gimnaziale. 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

o 26 iulie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 

http://posturi.gov.ro/angajator/institutii-judetene/
http://posturi.gov.ro/categoria-postului/functie-contractuala/
http://posturi.gov.ro/judetul/giurgiu/
http://posturi.gov.ro/tip/permanent/
http://posturi.gov.ro/nivel/functii-de-executie/
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o 03 august 2017, ora 10:00: proba scrisă; 
o 07 august 2017, ora 14:00: proba interviu. 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru 
înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 
organizatoare; 

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 
sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în 
care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care 
atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Iepureşti, cu sediul în sat Iepureşti, Str. Mihai Viteazul 
nr. 85, judeţul Giurgiu, telefon 0786.119.435. 

Angajator: Primăria Comunei Iepureşti 
Tip angajator: Primării 
Categoria postului: Funcție contractuală 
Județ: Giurgiu   
Tipul postului: Permanent 
Nivelul postului: Funcții de execuție 

http://posturi.gov.ro/angajator/primarii/
http://posturi.gov.ro/categoria-postului/functie-contractuala/
http://posturi.gov.ro/judetul/giurgiu/
http://posturi.gov.ro/tip/permanent/
http://posturi.gov.ro/nivel/functii-de-executie/
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Termen limita: 26.07.2017 

In cadrul portalului mai gasiti informatii pentru urmatoarele posturi vacante:  

Nume angajator Posturi vacante 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu 

 

 medic medicină generală -1 post; 
 fiziokinetoterapeut -1 post; 
 lucrător social -1 post; 
 administrator -1 post; 
 magaziner -1 post; 
 spălătoreasă – 2 posturi; 
 muncitor calificat bucătăreasă – 2 posturi; 
 muncitor calificat fochist – 5 posturi; 
 muncitor necalificat – 2 posturi. 
 medic specialist pediatru – 1 post în cadrul 

Serviciului Evaluare complexă a copilului: 
 medic neurolog/psihiatru – 1 post în cadrul 

Serviciului Evaluare complexă a copilului; 
 medic expertiză a capacităţii de muncă – 1 post 

în cadrul Compartimentului de Evaluare 
complexă a persoanelor adulte cu dizabilităţl; 

 medic fizioterapeut – 1 post în cadrul Echipei 
mobile pentru copiii cu dizabilităţi; 

 asistent social debutant – 1 post în cadrul 
Serviciului Evaluare complexă a copilului; 

 kinetoterapeut – 1 post în cadrul Echipei mobile 
pentru copiii cu dizabilităţi; 

 logoped – 1 post în cadrul Centrului de 
Recuperare şi reşpiro; 

 asistent medical fizioterapie – 1 post în cadrul 
Echipei mobile pentru copiii cu dizabilităţi; 

 maseur – 1 post în cadrul Echipei mobile pentru 
copiii cu dizabilităţi. 

Primăria Comunei Singureni Muncitor calificat – 1 post 

Inspectoratul Teritoriul pentru Calitatea Seminţelor 

şi Materialului Săditor Giurgiu 

Referent IA – 1 post 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu  2 posturi infirmiere debutante – şcoală generală; 

 1 post infirmieră – şcoală generală; 

http://posturi.gov.ro/post/muncitor-calificat-primaria-comunei-singureni/
http://posturi.gov.ro/post/referent-inspectoratul-teritoriul-pentru-calitatea-semintelor-si-materialului-saditor-giurgiu/
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 1 post îngrijitoare – şcoala generală; 

 1 post agent D.D.D.;  

 2 posturi brancardieri perioadă nedeterminată – 

şcoala generală 

Primăria Comunei Herăşti Șofer microbuz școlar  

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Giurgiu  Şofer 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Giurgiu Operator registrator de urgenţă debutant 

Primăria Comunei Roata de Jos  casier, studii medii (M) la Serviciul Public de 

Gospodărie Comunală; 

 expert local cu problemele rromilor, la 

Compartimentul de autoritate tutelară, asistenţă 

socială, arhivă, studii superioare (S) – consilier 

gradul profesional I. 

Primăria Comunei Izvoarele  Muncitor 

 Sofer 

 

 

Sfaturi în negocierea salariului la angajare 

Factorii care contribuie la starea de mulţumire față 

de un loc de muncă sunt, adesea,  atmosfera de la 

locul de muncă, confortul față de sarcinile și 

responsabilitățile pe care le avem de îndeplinit, 

perspectivele profesionale pe termen mediu și 

lung și, nu în ultimul rând, beneficiile salariale. 

Orice angajat îşi doreşte nu numai acoperirea 

cheltuielilor necesare unui trai decent, ci şi un 

venit suplimentar acestora pe care să il distribuie după bunul plac. Simultan, majoritatea angajatorilor doresc 

eficiență la locul de muncă, oameni potriviți care să își îndeplinească sarcinile cu succes și, pe cât posibil, să 

obțină toate astea pentru un cost salarial cât mai redus.  

http://posturi.gov.ro/post/sofer-microbuz-scolar-primaria-comunei-herasti-giurgiu/
http://posturi.gov.ro/post/operator-registrator-de-urgenta-debutant-serviciul-judetean-de-ambulanta-giurgiu/
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In contextul de faţă, negocierea salariului devine o miză importantă pentru ambele tabere, fiecare vizându-şi 

interesul.  

Cum facem să valorificăm la maximum angajarea noastră (din punct de vedere financiar) fără a pierde șansa 

angajării? 

Iată câteva aspecte importante pe care vă recomandăm să le luați în calcul: 

1. Este important să vă informați cu privire la nivelul pieței salariale în domeniul în care urmează să vă 

angajați sau, mai specific, în cadrul organizației/companiei unede doriți să vă angajați. Acest lucru vă va 

ajuta să vă poziționați așteptările salariale la un nivel care să nu fie nici mult peste dar nici cu mult sub 

plafoanele practicate de respectiva organizație/companie. 

2. Este indicat ca anagajatorul să fie cel care vă face o ofertă salarială și nu să fiți dumneavoastră cel/cea 

care vă exprimați așteptarile salariale la prima abordare a acestui subiect. Atunci când face el prima 

ofertă, angajatorul are ca punct de plecare un nivel minim și maxim de salarizare. Este foarte posibil ca 

oferta făcută să se situeze la nivelul inferior al grilei de salarizare astfel aveți un reper de la care să porniți 

în negociere. 

3. Cu cât vă vindeți mai bine în timpul interviului, cu atât valoarea dvs. salarială este posibil să crească în 

ochii angajatorului. Convingenți-l deci că sunteți prototipul ideal de angajat, că dețineți abilitățile și 

competențele necesare pentru locul de muncă vizat și că aveți potențial și motivație. În aceste 

circumstanțe poate fi justificat să negociați un salariu aflat în partea superioară a plafonului salarial 

pentru acel post.  

4. Dacă oferta financiară este foarte mică și nu simțiți că ar fi 

momentul unei negocieri, puteți afișa o atitudine de 

persoană tăcută, rămasă pe gânduri. În felul acesta veți 

transmite nemulțumirea dvs. față de oferta financiară și e 

posibil ca intervievatorul să lase o portiță de negociere sau 

chiar să își îmbunătățească oferta.  
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5. Îndrăzniți să negociați! Dacă vi se propune un salariu mult prea mic pentru experiența și aptitudinile dvs. 

nu ezitați să negociați. Veniți cu argumente care să susțină meritul unui salariu mai mare și solicitați o 

nouă ofertă salarială exprimându-vă speranța găsirii unei soluții optime pentru ambele  părți.  

Foto articol: www.undelucram.ro   

 

Locuri de muncă în Uniunea Europeană 

Numeroase locuri de muncă vacante la nielul Uniunii Europene sunt puse la dispoziția 

celor interesați prin intermediul rețelei EURES. EURES este o rețea de cooperare între 

serviciile publice de ocupare europene și a fost creată pentru facilitarea liberei 

circulații a lucrătorilor în cadrul Spațiului European și Elveția.  

Locurile de muncă disponibile în prezent pe platforma rețelei EURES sunt: 

Țara: Norvegia 

Localitatea: Rørvik 

Ocupația: Medic dentist 

Număr de posturi: 1 

Firma: BRYGGA TANNKLINIKK AS 

Limbi străine: Limba engleza - fluent sau limba norvegiana 

Cerințe: Se va lucra intr-o clinica stomatologica privata, infiintata acum 10 ani, unde lucreaza in prezent 5 persoane. 

Sarcini de lucru: stomatologie generala, protetica, anestezie, radiografie dentara. Studii superioare medicina dentara, 

autorizatie norvegiana de practica. Informatii despre aceasta se gasesc pe link-ul: https://helsedirekt 

Salariu: 450000 NOK brut/an sau mai mult (echivalentul a 47570 euro brut/an sau mai mult). Sprijin din partea angajatorului 

in gasirea locuintei cu chirie, care este in jur de 5500 NOK/luna+energie electrica (echivalentul a 580 euro/luna+energie 

electrica). Posibil curs de limba norvegiana 

Mod de aplicare: Se transmite CV in limba engleza la adresa de e-mail: leszek.pokrywka@gmail.com si pentru monitorizare 

la: Elena.Tane@ot.anofm.ro 

Tip serviciu: Permanent, norma intreaga. Angajarea se face cu 1 septembrie 2017 

Tel.: - 

Termen limită: 01.09.2017 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Czech Republic 742 13 STUDENKA, R. TOMASKA 859 

http://www.undelucram.ro/
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Ocupația: OPERATOR CNC 

Număr de posturi: 15 

Firma: MSV METAL STUDENKA A.S. 

Limbi străine: -  

Cerințe: Operator pe utilaje strung sau freza CNC.(piese forjate, piese si subansamble pentru vagoane, masini agricole si 

constructii metalice.8 ore/zi, 3 schimburi. Calificare si experienta pe strung sau freza CNC. 

Salariu: 800 - 1000 euro net/luna. Bonuri de masa - 9 lei/zi lucratoare. 

Mod de aplicare: CV in limba romana/engleza la:edit.matei@msvmetal.eu;  

Tel.: +420 602 551 865;+420 556 472 705 

Termen limită: 30.06.2018 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: OSTRAVA, STUDENKA 742 13, R. TOMASKA 859 

Ocupația: FORJOR 

Număr de posturi: 15 

Firma: MSV METAL STUDENKA A.S. 

Limbi străine: - 

Cerințe: Se produc piese forjate si subansable pentru vagoane,masini agricole si constructii metalice. Se produc piese 

forjate si subansable pentru vagoane,masini agricole si constructii metalice. 

Salariu: 1000 euro net/luna. Bonuri de masa - 9 lei pe zi lucratoare.8 ore/zi, 3 schimburi. 

Mod de aplicare: CV in limba romana/engleza la:edit.matei@msvmetal.e 

Tel.: +420 602 551 865 

Termen limită: 30.06.2018 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Dolni novosadska 516/84, Nove sady, 779000 Olomouc 

Ocupația: TEHNICIAN FRIGIDERE 

Număr de posturi: 1 

Firma: OK servis Kaplanek, s.r.o. 

Limbi străine: ceha/slovaca/eng 

Cerințe: Service si montaj frigidere. Calificare in domeniu.Experienta in domeniu.Competente lucru cu instalatii electrice 

(reglementari(UE)utilizator PC.Permis conducere categoria B constituie avantaj. 

Salariu: 25 000 CZK brut/luna 

Mod de aplicare:  CV in limba ceha/slovaca/engleza la:fakturace@okservispv.cz.  

Tel.: Kristyna Novakova +420 736 685 338 

Termen limită: 31.12.2017 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Sokolska 27, 679 63 

Ocupația: Sofer tir international 
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Număr de posturi: 5 

Firma: FARELA s.r.o 

Limbi străine: ceha/slovaca/eng 

Cerințe: 45 ORE/SAPTAMANA, Permis conducere ctegoria C,E 

Salariu: 1100 - 1300 brut/luna 

Mod de aplicare:  CV in limba engleza:farela@interkontakt.cz;00420-602-524 750 ING. PAVEL POSPISIL. 

Tel.: -  

Termen limită: 31.12.2017 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Dolni novosadska 516/84, Nove sady, 779000 Olomouc 

Ocupația: Electrician 

Număr de posturi: 1 

Firma: OK servis Kaplanek, s.r.o. 

Limbi străine: ceha/slovaca/eng 

Cerințe: Service si montaj frigidere. Calificare electrician.Competente lucru cu instalatii electrice 

(reglementari(UE)utilizator PC. Flexibilitate,dorinta de a invata,responsabilitate,eficienta,abilitati manuale.. 

Salariu: 20 500 CZK brut/luna 

Mod de aplicare:  CV in limba ceha/slovaca/engleza la:fakturace@okservispv.cz.  

Tel.: Kristyna Novakova +420 736 685 338 

Termen limită: 31.12.2017 

 

Țara: Italia 

Localitatea: NOVE 

Ocupația: Ingrijitori la domiciliu 

Număr de posturi: 40 

Firma: AUSILIUM SOCIETA COOPERATIVA 

Limbi străine: engleza, nivel B1 

Cerințe: Locurile de munca sunt in Marea Britanie. Se va lucra cu persoane vulnerabile,cu dizabilitati. studii liceale, fara 

experienta, cunostinte informatice, o buna comunicare in limba romana si engleza. 

Salariu: 7,75 lire brut/ora. Se platesc 25 lire/noapte pentru lucrul noaptea, 28 zile de concediu/an, cursuri gratuite o 

saptamana, daca este necesar se ofera cazare contra sumei de 400 lire/luna ( inclusiv utilitatile), se ofera ajutor in 

obtinerea NIN  

Mod de aplicare:  se trimite CV in limba engleza cu foto la adresa de email ausilium.ro@gmail.com si pentru informare la 

EURES Italia, eures@afolmet.it 

Tel.: -  

Termen limită: 31.12.2017 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Hazlov 247, Hazlov 351 32 

Ocupația: Slefuitor, Pilitor 

mailto:eures@afolmet.it
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Număr de posturi: 20 

Firma: Abydos S.R.O; 

Limbi străine: Constituie avantaj cunostinte limba engleza/germana 

Cerințe: muncitori(calificaţi şi necalificaţi) în domeniul şlefuirii pieselor din fontă şi cupru, pentru maşini mici şi utilaje 

mari.40 ore/saptamana cu posibilitate ore suplimentare.  Invatamant primar;experienta in polizare. 

Salariu: 650-1300 euro net/luna. Cazare gratuita prima luna;masa asigutata - 180 lei/luna. 

Mod de aplicare:  CV in limba romana la email:maria.popescu@abydos.cz; tel.0773340756; info@abydos.cz; 

www.abydos.cz  

Tel.: - 

Termen limită: 31.12.2017 

 

Țara: Republica Ceha 

Localitatea: Praha 10,10 100, U seradiste 65/7 

Ocupația: Mecanic auto 

Număr de posturi: 5 

Firma: ARRIVA PRAHA s.r.o. www.arriva-praha.cz 

Limbi străine: -  

Cerințe: Reparatii si intretinere autobuze.40 ore/saptamana. Calificare mecanic sau electrician auto 

Salariu: 1000 euro net/luna;27500 CZK. Se pune la dispozitie curs de limba;stare de sanatate buna;bonuri de masa in 

cazul in care nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor de deplasare;contributiile platite de angajator in functie de 

vechime;uniforma;22 zile concediu de odihna. 

Mod de aplicare:  CV la email:jana@vanova@arriva.cz 

Tel.: - 

Termen limită: 01.12.2017 

 

Țara: Norvegia 

Localitatea: KOLBOTN 

Ocupația: Lucrator in fabrica - industria pestelui  

Număr de posturi: 20 

Firma: DIN BEMANNINGS PARTNER AS 

Limbi străine: Limba engleza - fluent 

Descriere: Se va lucra in prelucrarea pestelui (sacrificare, portionare file, ambalare), in diferite locatii din Norvegia. 

Cerințe: Calificare, experienta in industria alimentara (prelucrarea carnii de pasare sau a pestelui). Nivel inalt de 

intelegere a sigurantei alimentare, conditie fizica buna, flexibilitate, fara cazier judiciar. Auto propriu-avantaj.  

Salariu: Minimum 176,30 NOK brut/ora (echivalentul a 18,5 euro brut/ora). Ajutor in gasirea unei locuinte adecvate in 

apropierea locului de munca, consiliere in intocmirea documentelor de la politie, documente fiscale. 

Mod de aplicare:  Aplicatia se face pe link-ul: https://goo.gl/nuStc8. 

Tel.: - 

Termen limită: 30.09.2017 

 

Țara: Norvegia 

mailto:info@abydos.cz
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Localitatea: Ålgård  

Ocupația: Personal curatenie/specialist carnaval 

Număr de posturi: 1 

Firma: LUNDS TIVOLI AS 

Limbi străine: Limba engleza-vorbit 

Descriere: Lunds Tivoli este cel mai mare carnaval organizat in Norvegia, infiintat in 1895, se deplaseaza pe intreg 

teritoriul Norvegiei, detine parcuri de distractii, zoo si agentii de promovare a concertelor. Are 50 angajati din Polonia, 

Romania si Bulgaria, de ambele sexe si de toate varstele. Locul de munca presupune construirea, dezmembrarea, 

intretinerea si transportul carnavalului saptamanal in jurul Norvegiei. Sezonul principal tine din februarie pana in 

octombrie, dar si pe tot parcursul anului. Transportul echipamentului se realizeaza in ziua de luni, marti si miercuri se 

realizeaza atractiile si se deschide publicului de joi pana duminica. Se realizeaza conectarea cu apa la cantina, birouri si 

dusuri, curatarea saptamanala a remorcilor, curatarea zilnica a dusurilor si a toaletelor, pregatirea standurilor de jocuri si 

de hrana, activitate de casierie 

Cerințe: Calificare, permis de conducere categ. CE cu o experienta de min. 5-7 ani. Atitudine pozitiva, abilitate de a lucra 

sub presiune in conditii grele, flexibilitate si siguranta, capacitate de a lucra in echipa si cu diferite nationalitati, 

respectand normele de igiena, sanatate si siguranta in munca. Atitudine pozitiva, abilitate de a lucra sub presiune in 

conditii grele, flexibilitate si siguranta, capacitate de a lucra in echipa si cu diferite nationalitati, respectand normele de 

igiena, sanatate si siguranta in munca. Candidatul trebuie sa aiba una din ocupatiile: electrician, sudor, sofer macara, 

mecanic, mecanic de camioane, stivuitorist  

Salariu: 12500 NOK brut/luna (echivalentul a 1347 euro brut/luna).Pentru cei calificati ca electricieni autorizati, sudori, 

soferi, macaragii, mecanici de camioane, se adauga un supliment de 87 euro/luna. Pentru cei calificati ca stivuitori se 

adauga un supliment de 44 euro/luna, dupa perioada de proba de 1 luna. Transportul pe teritoriul Norvegiei si hrana sunt 

asigurate de angajator. Produsele alimentare servite 6 zile/saptamana sunt evaluate la 2500 NOK (aprox. 269 euro) si 

cazarea in jur de 4000 NOK (aprox. 131 euro). Angajatorul se ocupa de toate documentele necesare pentru a lucra in 

Norvegia (politie, birou de impozite, deschiderea contului bancar, internet banking pentru transferul banilor acasa, la 

familie). O vacanta platita de 2-3 saptamani. 

Durata contract: 30.09.2017-31.12.2017. Angajare cat mai curand posibil. Se lucreaza 48 ore/saptamana, iar pentru lucrul 

suplimentar se plateste 40% in plus. 

Mod de aplicare:  Aplicatia se completeaza pe link-ul: https://lundgruppen1.recruiterbox.com/jobs/fk0mhx8, ,,Apply for 

this opening". Aplicatiile vor fi analizate continuu. 

Tel.: - 

Termen limită: 30.09.2017 

 

Țara: Germania 

Localitatea: Cavertitz  

Ocupația: Bucatar (f/b) 

Număr de posturi: 1 

Firma: Agentia Federala de Munca - Serviciile de Plasare Internationala Saxonia, ca reprezentant al angajatorului german, 

hotelul Pelzer  

Limbi străine: Cunostinte foarte bune de limba germana - nivel B2 

Descriere: Activitatea presupune: - prepararea mancarurilor a la carte; - pregatirea specialitatilor din carne. 
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Cerințe: Calificare profesionala incheiata si experienta in bucataria a la carte; Aspect ingrijit, amabilitate si spirit de 

echipa. 

Salariu: Salariul oferit este de min. 8,84 euro brut/ora, in functie de calificare si experienta profesionala. Angajatorul 

poate oferi cazare. 

Durata contract: Contractul de munca este permanent, iar programul de lucru este cu norma intreaga. 

Mod de aplicare:  Persoanele interesate, care corespund cerintelor ofertei de munca, trebuie sa se adreseze consilierului 

EURES din judetul de domiciliu pentru a primi formularele de aplicare. Cele doua formulare trebuie completate la 

calculator. Lista completa a tuturor consilierilor EURES se regaseste la rubrica Contact. Persoanele preselectate in urma 

transmiterii aplicatiilor vor fi contactate telefonic in vederea verificarii cunostintelor de limba germana. DOAR candidatii 

al caror nivel de limba germana corespunde cerintelor angajatorului, vor fi invitati la selectia care se va organiza in cea de-

a doua jumatate a lunii septembrie la Brasov. Invitarea acestora se va face in timp util de catre consilierul EURES din 

cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, din judetul de domiciliu al aplicantilor. 

Termen limită: 18.09.2017 

 

Țara: Germania 

Localitatea: In apropiere de Dresda 

Ocupația: Ospatar (f/b)  

Număr de posturi: 2 

Firma: Agentia Federala de Munca - Serviciile de Plasare Internationala Saxonia, ca reprezentant al angajatorului german, 

hotel Hilton  

Limbi străine: Cunostinte foarte bune de limba germana - nivel B2 

Descriere: Activitatea presupune servirea clientilor in hotel si in restaurant. 

Cerințe: Calificare profesionala incheiata si experienta in servirea a la carte; Aspect ingrijit si bune maniere; Amabilitate, 

flexibilitate si spirit de echipa. 

Salariu: Salariul oferit este de min. 8,84 euro brut/ora, in functie de calificare si experienta profesionala. Angajatorul poate 

oferi cazare. 

Durata contract: Contractul de munca este permanent, iar programul de lucru este cu norma intreaga. 

Mod de aplicare:  Persoanele interesate, care corespund cerintelor ofertei de munca, trebuie sa se adreseze consilierului 

EURES din judetul de domiciliu pentru a primi formularele de aplicare. Cele doua formulare trebuie completate la calculator. 

Lista completa a tuturor consilierilor EURES se regaseste la rubrica Contact. Persoanele preselectate in urma transmiterii 

aplicatiilor vor fi contactate telefonic in vederea verificarii cunostintelor de limba germana. DOAR candidatii al caror nivel 

de limba germana corespunde cerintelor angajatorului, vor fi invitati la selectia care se va organiza in cea de-a doua 

jumatate a lunii septembrie la Brasov. Invitarea acestora se va face in timp util de catre consilierul EURES din cadrul Agentiei 

Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, din judetul de domiciliu al aplicantilor. 

Termen limită: 18.09.2017 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la d-na Dogaru Gratziela - consilierul EURES din cadrul Agenţiei 

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu la tel.: 0752.096.262 sau 0246/230613, int. 219 sau direct 

la sediul AJOFM Giurgiu din şos. Bucureşti, bl. 202/5D, mezanin, camera 8 

Periodic, pe site-ul www.eures.anofm.ro sunt publicate oportunități de locuri de muncă din străinătate.  
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