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AGEN IA JUDE EAN

 
PENTRU OCUPAREA FOR EI DE MUNC  SIBIU 

Strada: Morilor 51A, Sibiu /  Tel: (0269) 210.882 Fax: (0269) 
230.089 / Web site: www.sibiu.anofm.ro /  E-mail: 

ajofm@sb.anofm.ro / 
Operator de date cu caracter personal 

                 

                                                                                                 Nr. 14.276/26.08.2013 
              COMUNICAT DE PRES

   

   Locuri de munc  prin intermediul Re elei EURES

  

pentru persoanele calificate în domeniul hotelier  gastronomic care doresc s  lucreze în 

Germania

   

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu va organiza în perioada 5-6 

septembrie 2013, la Centrul de Formare Profesional a Adul ilor Sibiu din str. Gladiolelor nr. 2-

6(în curtea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar Terezianum

  

Sibiu), selec ie pentru 

recrutarea de  lucr torii califica i în domeniul hotelier-gastronomic, care doresc s desf oare o 

activitate sezonier în Germania. 

Centrala de Mediere a Str inilor i Speciali tilor ZAV Bonn împreuna cu Marriott Hotel Frankfurt 

i compania Europa Park Rust ofer 145 locuri de munc

 

pentru urmatoarele meserii: barman (30 

de posturi), osp tar (60 de posturi), buc tar (45 de posturi) i manager restaurant à la 

carte/personal serviciu organizare banchet (10 posturi). 

Pentru ocuparea posturilor de barman, osp tar i buc tar angajatorii germani solicit

 

persoane care au calificare profesional

 

încheiat , experien

 

în domeniu i cuno tin e 

bune/foarte bune de limba german

 

(nivel A2 - B1/B2). Angajarea se face pe o perioada de 6 luni, 

începand cu luna octombrie 2013, respectiv aprilie 2014, în func ie de angajator. Salariul oferit este 

de 1500 

 

2000 euro brut/lun

 

pentru osp tar, 1850 - 1950 euro brut/lun

 

pentru barman i 1500 

 

2100 euro brut/lun

 

(în func ie de calificare i experien a profesional ) pentru buc tar. Timpul de 

lucru este de 40 

 

45,5 ore/s ptamân , se lucreaz

 

în weekend i de s rb torile legale. Cazarea 

poate fi asigurat

 

de catre angajator gratuit / contracost (270 euro/luna), iar între inerea poate fi 

gratuit /negociabil  sau pe cont propriu. 

Pentru posturile de manager restaurant à la carte/personal serviciu organizare banchet, 

sunt solicitate persoane care au atât cuno tin e foarte bune de limba german , nivel C2, cât i 

cuno tin e bune de limba englez , nivel B2, precum i calificare i experient

 

în domeniu.  



 
Persoanele cu domiciliul în jude ul Sibiu, care corespund cerin elor posturilor oferite, trebuie 

s

 
se adreseze Asistentului EURES din cadrul Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc

  
Sibiu, strada  Morilor nr.51 A, telefon 0269-237719, et. IV, cam. 440, pentru a fi înregistrate în 

baza de date pentru munca în str in tate i pentru a primi invita ie de participare la selec ie. 

Înscrierea în baza de date pentru munca în str in tate se realizeaz

 
pe baza urm toarelor 

documente: 

- cerere tip (se completeaz  la sediul Agen iei de Ocupare a For ei de Munc Sibiu); 

- copie act de identitate sau pa aport (valabilitate minim 6 luni); 

- C.V model  Europass (cu fotografie)  în  limba german ; 

- cazier judiciar în original din care s reias c

 

persoanele nu au antecedente penale 

(termen de valabilitate 6 luni); 

- adeverin a de la medicul de familie, cu men iunea Apt pentru munca/Clinic s n tos .   

DIRECTOR EXECUTIV                                                    RESPONSABIL MASS-MEDIA 

Gheorghe SUDITU Crengu a Dana RADU  


