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ROMÂNIA 
AGEN IA JUDE EAN PENTRU OCUPAREA  

FOR EI DE MUNC SIBIU 
Str. Morilor nr. 51A,  Sibiu 

       Tel. 0269210882;  Fax. 0269230089; E-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro

 
www.sibiu.anofm.ro

  

Operator de date cu caracter personal nr.572   

                                               COMUNICAT DE PRES

  

                       Selec ie pentru  domeniul  hotelier  gastronomie din Germania   

Agen ia Jude ean

 

pentru Ocuparea For ei de Munc

 

Sibiu va  organiza  în perioada 
9 -10 octombrie 2012, la Centrul de Formare Profesional

 

a Adul ilor Sibiu, str. Gladiolelor nr. 
2/6 (situat în curtea Grupului colar Terezianum), începând cu ora 9, selec ia persoanele care 
doresc s ocupe un loc de munc în domeniul hotelier-gastronomie din Germania.  Ac iunea are 
ca scop punerea în practic a acordului bilateral dintre România i Germania, pentru acoperirea 
ofertelor de locuri de munc primite din partea angajatorilor germani. Sunt oferite un num r de 
100 de posturi pentru urm toarele meserii: buc tar,/buc t rese, osp tari, lucr tori recep ie, 
ajutor la buc t rie, personal cur enie camer . Sunt c utate persoane cu calificare profesional 
încheiat sau  cu mul i ani de experien profesional . Solicitan ii trebuie s de in cuno tin e de 
limba german

 

de baz , nivel  minim A2, pentru buc tari /buc t rese, ajutor la buc t rie, 
personal de cur enie camer ,  vorbirea limbii germane, nivel minim B2 pentru osp tari i 
utilizarea competent a limbii germane pentru lucr tor recep ie (întâmpinare oaspe i). Angajarea 
se face  pentru perioada octombrie 2012 - aprilie 2013. Timpul de lucru este de 40 de ore pe 
s pt mân

 

cu posibilitatea de a efectua ore suplimentare. Salariul oferit este de 1500-2000 euro 
brut pe lun  pentru personalul de specialitate i 1200-1500 de euro brut pe lun  pentru personalul 
auxiliar, conform tarifelor landurilor federale. Atât cazarea  cât i între inerea pot fi  asigurate de 
c tre angajator (gratuit/ negociabil), sau pe cont propriu. Persoanele interesate  trebuie s

 

se 
înregistreze în eviden ele AJOFM Sibiu- munca în str inatate, str. Morilor nr. 51 A, cam. 440 
et. IV, tel. 0269/210882 int. 119; 0269/237719; fax 0269/230089 iar actele necesare pentru 
înscriere sunt urmatoarele: 

- copie BI./CI  sau copie pa aport cu valabilitate de minim ase  luni; 

- CV model  EUROPASS   în  limba german ; 

- cazier judiciar în original care s ateste c nu ave i  antecedente  penale 

(termen de  valabilitate ase luni) ; 

- adeverin de la medicul de familie, cu men iunea ,,clinic s n tos ; 

- o poz tip pa aport.  

Director executiv                                                                          Responsabil mass- media 
Gheorghe SUDITU                                                                        Crengu a  Dana RADU 

  


