
 
 

AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ MUREŞ 
Operator de date cu caracter personal nr. 568 
Str. Iuliu Maniu, Nr. 2, Tîrgu Mureş 
Tel. 0265-269247, fax : 0265-268035 
e-mail: ajofm@ms.anofm.ro; ajofm@ajofm.mures.rdsnet.ro 
www.mures.anofm.ro  

                 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Locuri de muncă prin intermediul ReŃelei EURES 

 pentru persoanele calificate în domeniul ICT şi ŞtiinŃele vieŃii  care doresc 

să lucreze în Suedia 

 

 

EURES Suedia a solicitat sprijinul EURES România pentru realizarea unei acŃiuni complexe de 

cooperare constând în organizarea unor sesiuni de informare şi a unor selecŃii la Bucureşti în 

perioada 10-11 noiembrie 2015. Angajatorii suedezi oferă 72 locuri de muncă în domeniul ICT 

şi ŞtiinŃelor vieŃii, pentru următoarele meserii: dezvoltator software C/C++, C#, Java și .Net 

(10 posturi), inginer testare software (6 posturi), arhitect sistem software (6 posturi), 

dezvoltator software sisteme integrate (5 posturi), specialist reţea Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol - TCP/IP (2 posturi), dezvoltator Web Front - End (1 post), 

programator securitatea reţelelor (1 post), dezvoltator JavaScript/Node.JS (1 post), inginer 

laborant (5 posturi), inginer �n biomecanică/neurobiologie/știinţa 

biomaterialelor/biotehnologie/industria farmaceutică (5 posturi), microbiolog (5 posturi), 

biolog/cercetător �n biologie (5 posturi), cercetător �n genetică /bioinformatică (5 posturi), 
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inginer �n tehnologia farmaceutică (5 posturi), farmacist (5 posturi), 

chimist/biochimist/neurochimist (5 posturi).  

Ofertele sunt postate pe portalul naŃional EURES ( www.eures.anofm.ro ). 

Pentru ocuparea posturilor vacante sunt solicitate persoane care au studii 

universitare/postuniversitare și experienţa profesională îîîîn domeniu, precum și cunoștinţe 

foarte bune de limba engleză (scris, vorbit, citit) – nivel C1/C2. 

Salariul este negociabil, �n funcţie de experienţa profesională. Pentru studii de licenţă se 

pornește de la un salariu de 27.000 SEK brut/lună (aprox. 2900 euro brut), iar pentru studii de 

masterat, salariul de �nceput este de 29.500 SEK brut/lună (aprox. 3200 euro brut). 

Contractul de muncă este pe durată nedeterminată, cu o perioadă de probă de 6 luni, �n 

funcţie de domeniul de activitate. 

Persoanele cu domiciliul în judeŃul Mureş, care corespund cerinŃelor posturilor oferite, trebuie 

să se adreseze Consilierului EURES din cadrul AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de 

Muncă Mureş, strada Iuliu Maniu nr.2, telefon 0265-266553, pentru a fi înregistrate în baza de 

date pentru muncă în străinătate și pentru a primi invitaŃie de participare la selecŃie.  

 

Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente: 
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- cerere tip (se completează la sediul AgenŃiei de Ocupare a ForŃei de Muncă); 

- copie act de identitate sau pașaport (valabilitate minim 6 luni); 

- C.V model  Europass (cu fotografie); 

- cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale 

(termen de valabilitate 6 luni); 

- adeverinŃă de la medicul de familie, cu menŃiunea „Clinic sănătos/Apt pentru 

muncă”. 

 

 

 

 

 

Gheorghe ŞTEF 

         

Director executiv 

AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ MUREŞ 

  


