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COMUNICAT DE PRES
A.M.O.F.M. Bucure ti organizeaz selec ie pentru lucr torii califica i în
domeniul hotelier-gastronomic care doresc s lucreze în Germania

Agen ia Municipal pentru Ocuparea For ei de Munc Bucure ti va organiza în
zilele de 4 i 5 martie 2013 selec ia pentru lucr torii califica i în domeniul hoteliergastronomic, care doresc s desf oare o activitate sezonier în Germania.
Compania german EuroPark Rust ofer , prin intermediul re elei EURES, un
num r de 80 de posturi pentru urm toarele meserii: barman (30 de posturi),
osp tar (30 de posturi) i buc tar(20 de posturi).
Sunt solicitate persoane care au calificare profesional încheiat , experien
în domeniu i cuno tin e bune/foarte bune de limba german ( nivel B1/B2).
Angajarea se face pe o perioad de 6 luni, începând cu luna aprilie 2013. Salariul
oferit este de 1720 euro brut/lun pentru osp tar, 1750 euro brut/lun pentru
barman i 1720-2100 euro brut/lun (în func ie de calificare i experien a
profesional ) pentru buc tar. Timpul de lucru este de 40 de ore /s pt mân , cu
posibilitatea efectu rii de ore suplimentare. Cazarea este asigurat de angajator
contracost, iar între inerea poate fi gratuit /negociabil sau pe cont propriu.
Persoanele interesate, care corespund cerin elor posturilor oferite, trebuie s
se adreseze consilierului EURES din cadrul agen iei pentru ocuparea for ei de
munc (A.M.O.F.M / A.J.O.F.M) din jude ul de domiciliu pentru a fi înregistrate în
baza de date pentru munca în str in tate i pentru a primi invita ie de participare la
selec ie. Lista complet a consilierilor EURES, precum i datele de contact ale
acestora se reg sesc pe site-ul EURES na ional www.eures.anofm.ro, rubrica
Contact.
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Înscrierea în baza de date pentru munca în str in tate se face pe baza urm toarelor
documente:
-cerere tip (se completeaz la sediul agen iei);
-copie act de identitate sau pa aport (valabilitate minim 6 luni);
-CV model Europass în limba german ;
-cazier judiciar în original din care s reias c persoanele nu au antecedente
penale ( termen de valabilitate 6 luni);
-adeverin de la medicul de familie, cu men iunea Apt pentru munc .
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