ROMÂNIA
AGEN IA JUDE EAN PENTRU OCUPAREA
FOR EI DE MUNC SIBIU
Str. Morilor nr. 51A, Sibiu
Tel. 0269210882; Fax. 0269230089; E-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro
www.sibiu.anofm.ro
Operator de date cu caracter personal nr.572

COMUNICAT DE PRES
Selec ie pentru domeniul agricol Spania
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu informeaz
sibienii c la solicitarea angajatorilor spanioli, Agen ia Na ional pentru Ocuparea
For ei de Munc va organiza în perioada 09-11.01.2013 la Craiova jude ul
Dolj, o selec ie pentru persoanele care doresc s ocupe un loc de munc în sectorul
agricol din Spania la culesul c p unilor care de in/sau nu NIE ( Num r de
Identificare Str ini). Sunt solicitate atât femei cât i b rba i ap i pentru munca la
câmp, nu se solicit experien dar munca anterioar într-o ferm consituie avantaj.
Durata contractelor de munc este de aproximativ 3 luni în perioada martie - mai
2013. Timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi / în 6 zile/ 39 de ore pe s pt mân .
Salariul oferit este de 38,63 euro brut /zi. Contribu iile datorate sunt 2% impozit pe
venit i 83,73 euro asigurare medical . Cazarea este oferit de c tre angajator.
Transportul c tre locul de munc se face cu autocarul, costul unui drum în jur de
95 de euro i se deconteaz de angajator la plata ultimului salariu.
Persoanele interesate trebuie s se înregistreze în eviden ele ANOFM la
sediul AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, cam. 440 et. IV, tel. 0269/210882 int.
119; 0269/237719; fax 0269/230089 iar actele necesare pentru înscriere sunt
urmatoarele:
- copie BI./CI sau copie pa aport cu valabilitate de minim ase luni;
- CV model EUROPASS;
- cazier judiciar în original care s ateste c nu ave i antecedente penale
(termen de valabilitate ase luni) ;
- adeverin de la medicul de familie, cu men iunea ,,clinic s n tos ;
- o poz tip pa aport.
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