
                                                                                                                

 

Nr _______/________ 

Comunicat de presă 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza selecţie pentru persoane care 

doresc să lucreze in domeniul agricol (culegere de căpşuni) în Danemarca.  

Descrierea ofertei 

Munca se desfăşoară la ferma ecologică, în aer liber. Culesul căpşunilor începe devreme, la 4-5 

dimineaţa. Sezonul de recoltare a căpşunilor începe aproximativ la începutul lui iunie şi se termină în 

jurul datei de 15 august. Mai multe informaţii se găsesc pe website-ul www.duborgjordbaer.dk. Plata 

muncii este în funcţie de cantitatea recoltată (la kilogram). Se plăteşte echivalentul în coroane daneze a 

aprox. 1 euro brut/kg.  se oferă cazare în clădire/camere. Taxa de cazare pe zi/o persoană este 

echivalentul în coroane daneze a circa 8 euro (se asigură spaţii pentru prepararea mâncării,  internet 

wireless, duşuri, TV, maşini de spălat). Durata contractului este de aprox. 6-7 saptamani. 6 

zile/săptămână, în medie 25-30 ore/săptămână. 

Condiţii de participare 

Vârsta minimă 18 ani, muncă fizică grea, sunt preferaţi lucrătorii cu experienţă anterioară la 

culesul căpşunilor. Lucrătorii trebuie să fie motivaţi şi flexibili în privinţa programului. Se acceptă şi 

cupluri. Se cere cunoştinţă de limba engleză la nivel mediu. 

Candidaţii sunt rugaţi să trimită CV model EUROPASS, în limba engleză, cu poza inclusă, pe 

adresa de email: info@duborgjordbaer.dk. Modelul de CV se poate descărca de pe linkul: 

http://www.duborgjordbaer.dk/job-application.html. De asemenea, candidaţii vor trebui să completeze 

on line şi un formular de aplicare ce poate fi găsit pe linkul susmenţionat. Preselecţia persoanelor care 

au aplicat se face de către angajator. Invitarea la selecţie a persoanelor preselectate se va face în timp 

util de consilierul EURES din cadrul Agentiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, din judeţul de 

domiciliu al candidatului. Selecţia va avea loc la  Oradea în luna februarie 2014. Detaliile referitoare la 

data precisă, locaţia şi programul selecţiei vor fi trimise NUMAI persoanelor invitate. Nu sunt admise 

alte persoane la interviu. 

Data limită pentru aplicare este 31.01.2014 
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