
Noi șanse de angajare pentru gorjeni  

29 Apr 2013 scris de Denisa Oprișor // Social, citit de 201 ori  

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj prin serviciul de ocupare EURES a 

organizat zilele trecute un seminar regional cu titlul „Ziua Informării”, cu tematică EURES, 

dedicată persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor din judeţul Gorj. Seminarul 

şi-a propus, potrivit reprezentanților AJOFM Gorj, diseminarea de informaţii referitoare la 

oportunităţile pe care le oferă reţeaua EURES persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în 

străinătate, reţea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene creată pentru 

facilitarea liberei circulaţii în cadrul Spaţiului Economic European şi Elveţia. La seminar au 

participat angajatori şi persoane în căutarea unui loc de muncă din judeţul Gorj, precum şi 

reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai Centrului Europe Direct din judeţul Gorj. În 

prezent, prin intermediul AJOFM Gorj, angajatorii străini pun la bătaie zeci de locuri de muncă 

în diferite domenii. Cel mai recent anunț de aceste fel vine din partea angajatorilor norvegieni, 

care caută la noi în România muncitori constructori. Salariul este unul cât se poate de atractiv, 

între 21 și 28 de euro brut pe oră iar condiția esențială pentru aplicanți este să cunoască foarte 

bine limba engleză. Nici suedezii nu sunt străini de forța de muncă din România. Tot în această 

perioadă angajatorii din Suedia sunt interesați să angajeze medici din țara noastră, mai precis 

reumatologi sau specialiști endocrinologie-diabet zaharat. Posturile sunt disponibile la Spitalul 

Județean din Kalmar. Spitalul deservește aproximativ 140.000 de locuitori și are relații bune cu 

alte unități medicale. Salariul nu este specificat, însă, se cunoaște faptul că în comparație cu 

România veniturile pot fi și de trei ori mai mai mari. (D.O.) 
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