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Selec ie pentru  domeniul  agricol Germania       

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu informeaz 
sibienii c la solicitarea angajatorilor germani  se va  organiza  în perioada 
urm toare  o selec ie pentru persoanele care doresc s ocupe un loc de munc în 
sectorul agricol din Germania.  Sunt oferite 70 de locuri la culesul produselor 
agricole (sparanghel, c p uni) i 150 de locuri pentru vânzarea acestora.  
        Sunt solicitate  atât femei cât si  b rba i care posed experien în agricultur , 
condi ie fizic bun i  cunostin e de limba german . Solicitan ii care vor 
desf ura activitatea de cules  este  necesar s de in cel pu in cuno tin e de baz 
de limba german . Cei care vor lucra la vânzare trebuie s de in cuno tin e extinse 
deoarece vor intra în contact cu clien ii. 

Salariul oferit este de 800 euro net pe lun dup re inerea asigurarilor 
sociale, impozit, cazare i mas . Timpul de lucru este de 40-50 de ore pe 
s pt mân . Contractele se vor derula  în  perioada aprilie  iunie 2012. 

Persoanele interesate  trebuie s se înregistreze în eviden ele ANOFM  la 
sediul AJOFM Sibiu, 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 
urm toarele: 

- 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. 

Men ion m c perioada de desf urare a selec iei cât i loca ia vor fi anun ate 
ulterior. 
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Selec ie pentru  domeniul  hotelier  gastronomie din Germania     

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu informeaz 
sibienii c la solicitarea angajatorilor germani  se va  organiza  în perioada 
urm toare  o  nou selec ie pentru persoanele care doresc s ocupe un loc de munc 
în domeniul hotelier-gastronomie din Germania.      

Sunt oferite un num r de 60 de posturi pentru urm toarele meserii: 
buc tar,/buc t rese, cameriste,osp tari, ajutor în buc t rie, ajutor în 
gastronomia de sistem respectiv (Mc Donalds, Burger King, KFC, Vapiano, 
Losteria, etc. ). Sunt solicitate persoane cu calificare profesional încheiat sau 
experien în domeniul gastronomic solicitat. Solicitan ii trebuie s de in 
cuno tin e de limba german de baz , nivel B1/B2, pentru personalul auxiliar i 
cunostinte extinse nivel C1/C2 pentru personalul de specialitate ( conform grilei 
pa aportului lingvistic aflat pe site-ul EUROPASS .ro).  Experienta profesionala 
constituie un avantaj. Angajarea se face  pentru perioada mai-noiembrie 2012. 
Timpul de lucru este de 40 de ore pe s pt mân cu posibilitatea de a efectua ore 
suplimentare. Salariul oferit este de 1200-1500 euro brut pe lun pentru personalul 
auxiliar i 1500-2000 de euro brut pe lun pentru personalul de specialitate.  Atât 
cazarea  cât i între inerea pot fi  asigurate de c tre angajator gratuit sau pe cont 
propriu. Persoanele interesate  trebuie s se înregistreze în eviden ele ANOFM la 
sediul AJOFM Sibiu, 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. 

Men ion m c perioada de desf urare a selec iei cât i loca ia vor fi anun ate 
ulterior. 


