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Ţări membre ale UE care caută cel mai mult români la angajare:
aici vă puteţi găsi şi dvs. un nou loc de muncă
Sute de mii de locuri de muncă sunt disponibile în această perioadă pentru românii care îşi
doresc un loc de muncă în străinătate, iar salariile în unele domenii urcă la câteva mii de euro. Siteul Wall-Street.Ro vă prezintă o serie de oferte de muncă, potrivit site-ului de recrutare Tjobs.ro.
Preluăm şi noi de pe Site-ul Wall-Street.Ro locurile de muncă din ţările care caută cel mai mult
români, la angajare, pentru că le credem utile şi pentru dvs.
1. Marea Britanie - salarii de peste 2.000 de lire sterline
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Cele mai multe oferte de muncă în străinătate vin din partea angajatorilor britanici, potrivit
site-ului de recrutare Tjobs.ro, care cumulează în prezent peste 15.000 de joburi în Marea Britanie.
Nevoia de personal cea mai mare este in domeniile turism/ hotelărie, îngrijire bătrâni, personal
medical, logistică, construcţii, transporturi.
Persoanele care au experienţă pe aceste domenii şi sunt interesate de a lucra în Marea
Britanie, pot obtine joburi cu salarizări semnificative, cum ar fi:
- Şoferi de tir container cisternă – salarii de 1.500 lire sterline pe lună;
- Bucătari – venituri între 1.500-2.000 euro pe lună, plus cazare, masă şi asigurare;
- Asistenţă la domiciliu – salariu de 2.000-2.300 euro pe lună, având activităţi specifice
unui infirmier, plus cazare;
- Operatori depozit – salarii între 1.200-1.600 lire sterline pe lună, contract pe durată de 6
luni, cu posibilitate de prelungire pe termen lung;
- Vopsitori Auto – salarii între 1.500-2.300 lire sterline pe lună.
2. Germania - oferte de până la 4.000 de euro
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Ofertele pe Germania vin cu precădere din domeniile: medical, îngrijire bătrâni, vânzări,
restaurant, transport şi logistică.
Câteva oferte de muncă în Germania:
- Asistenţi medicali – salarii între 2.100-2.600 euro pe lună, plus transport şi asigurare;
- Vânzători produse cosmetice – venit lunar de 2.000-4.000 euro pe luna, plus transportul
asigurat;
- Instalatori – cu salarii de 1.850-2.200 euro pe lună plus cazare, transport şi asigurare;
- Ingrijire bătrâni – câştiguri de 1.400-1.500 euro pe lună plus cazare şi asigurare.
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3. Italia - venituri de până la 1.800 de euro
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Ofertele de muncă în Italia vin cel mai mult pe domeniile: HoReca, medical şi în
agricultură.
- Ospătari/ barmani – salarii care încep de la 600 la 1.000 euro pe lună, la care se adaugă
cazare şi masă;
- Şoferi comunitate – cu salariu lunar de 1.850 euro pe lună. durata contractului fiind de 6
luni;
- Personal agricol – 800 – 1.000 euro pe lună salariu plus cazare, masă şi asigurare.
4. Grecia - joburi multe cu salarii decente
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Cele mai multe oferte de muncă in Grecia sunt din domeniile hotelărie, restaurante şi
îngrijire bătrâni la domiciliu.
Câteva joburi disponibile sunt:
- Dansatoare - salarii intre 4.000-6.000 euro pe lună;
- Cameriste - venit lunar de 800 euro pe lună;
- Personal domestic - venit de 700 euro pe lună, îngrijire copii, bătrâni, grădinari.
5. Olanda - salarii de pana la 2.500 euro
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In Olanda se caută personal pentru sectoarele: industria alimentară, transporturi,
agricultură, vânzări, logistică şi IT.
Câteva dintre joburile bine plătite în Olanda:
- Şofer de tir internaţional container-cisternă - salariu între 2.000-2.200 euro pe lună.
- Izolator ţevi - salariu între 1.974-2.078 euro pe lună;
- Frezor CNC - salariu intre 1.800-2.500 euro pe lună.
6. Franţa - medicii primesc peste 5.000 de euro
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Personalul medical este căutat foarte mult in Franţa. De asemenea, multe oferte de muncă
sunt disponibile în construcţii şi amenajari, turism şi hotelărie, restaurant, vânzări, transporturi şi
industria navală, unde persoanele în domeniu sunt aşteptate să aplice la ofertele de muncă
disponibile, acestea de mai jos fiind cele mai ofertate:
- Medic specialist medicina muncii - salariu între 4.100–5.355 euro pe lună;
- Lăcătuş mecanic confecţioner - salariu 1.600 euro pe lună;
- Măcelar - salariu între 1.800-1.900 euro pe lună.
Citeşte mai mult: http://www.wall-street.ro/articol/Careers/186771/tarile-care-se-uita-dupaangajati-romani-aici-iti-gasesti-de-munca.html?full#ixzz3hBtExSyJ
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