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Selec ie de for de munc  pentru Italia   

Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc va organiza în 
perioada 26-28 aprilie 2010 în Bucure ti o selec ie de for de munc 
pentru domeniul hotelier în Italia. Sunt oferite 530 de locuri de munc pe 
perioada sezonului estival pentru camerist , osp tar, personal pentru 
recep ie, portar, hamal, personal de între inere (electric, instala ii, cl diri), 
sp l tori vase i buc tar/ajutor buc tar.  

Loca ia aleas pentru desf urarea evenimentului este str. Valter 
M r cineanu nr. 1-3, et. 4, cam 313, sector 1, Bucure ti.  

Persoanele interesate trebuie s transmit CV-urile, completate în 
limba italian , consilierilor EURES din jude ul în care domiciliaz , urmând a 
fi contactate pentru a participa la selec ia final doar persoanele ale c ror 
CV-uri au fost preselec ionate de c tre angajatorii str ini.   

Cerin e: experien a în domeniu, cuno tin e de limba italian 
(constituie un atu cunoa terea limbilor german

 

i englez ).  

Pentru mai multe informa ii privind participarea la aceast

 

selec ie 
(condi ii de participare i acte necesare), persoanele interesate se pot 
adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51A, 
cam. 440, telefon: 0269/210882 sau 0269/237719 sau pe site-ul 
www.eures.anofm.ro.   
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