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Comunicat de presă
50 locuri de muncă în domeniul agricol (recoltare fructe)
în Spania prin intermediul Reţelei EURES
Firma Fresgilera S.L. din regiunea Huelva, localitatea Lepe-Huelva, Spania oferă 50 locuri de
muncă în agricultură la recoltare fructelor: căpșuni, nectarine, afine, etc.
Descriere loc de muncă: muncitorii vor lucra în câmp, la culesul fructelor (căpșuni, nectarine,
afine, etc.
Cerințe: programul de lucru: 8,00 - 15,00; pauza de masă: o jumătate de oră;
Limba străină: nu se solicită
Salariu: 38 euro net net/zi
Beneficii și alte condiții: cazare contracost: 40 euro/luna; transportul (dus) va fi plătit de
lucrător, iar transportul (de reîntoarcere) va fi plătit de companie (la terminarea contractului)
Durată contract: 20 februarie 2019 - 20 iunie 2019
Mod de aplicare: persoanele cu domiciliul în județul Harghita, care corespund cerințelor
posturilor oferite, trebuie să se adreseze consilierului EURES Virágh Zsuzsánna , din cadrul
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita, telefon 0266313423, pentru a fi
înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate. Înscrierea în baza de date pentru
munca în străinatate se realizeaza pe baza următoarelor documente: cererea tip (se
completează la sediul agenției), copie act identitate, CV, adeverință medicală "apt pentru
muncă".
Persoanele selectate vor fi contactate de către angajator.
Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 20.02.2019.

Director Executiv
Pănescu Tiberiu

Întocmit
Virágh Zsuzsánna – consilier EURES

Incepând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 p rivind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General
privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
AJOFM Harghita a stabilit măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea datelor dumneavoastră
cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar
în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA
Operator de date cu caracter personal nr. 10397
B-dul Frăţiei nr.2, Miercurea Ciuc
Tel.: +4 0266 313 423; Fax: 0266 312 885
e-mail: ajofm@hr.anofm.ro;
www.locuridemuncaharghita.ro; www.facebook.com/A.J.O.F.M. Harghita

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 497
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: anofm@anofm.ro
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT

pagina 2 din 2

