
LUCREAZĂ ÎN GERMANIA – CONSTRUCTORI 

Frankfurt pe Main, Kassel, Berlin 

Muncitorii necesari în construcții din toate profilurile (zidari, tâmplari, benders și altele). Și lucrătorii 

auxiliari în construcții. 

De asemenea necesare electricien, instalatori și monitoare  de încălzire centrală! 

Condiții excelent, cazare securizată! 

Tarif 13-16 euro brut/ora 

LUCREAZĂ ĮN GERMANIA -  ȘOFERI 

Șoferi Duisburg 

Angajatorul  angaseazä 10 șoferi CE categorie, curs asigurat pentru cod 95 direct în Germania. 

Conduce spre vest Europa. 

Cunostințele de bază ale limbii germane și engleză sunt esențiale. 

Salarizare: 2200 euro brut + accesorii, 700 euro. 

Cazare securizată. 

 

LUCREAZÄ ÎN GERMANIA – CONSTRUCTORI 

Un angajator German din provincia Hessen cäutare 3 lucrători cu experiență în acoperirea 

acoperișurilor, și 5 zidărie. 

Tarif 15 euro brut/ora + accesorii, cazare securizată. 

 

LUCREAZĂ ĮN GERMANIA  –  HOTEL 

Căutăm bucătari, chelneri, maseri, paturi, cosmeticieni pentru hoteluri din Germania. 

Cunoaștetea necesară a limbii germane. 

 

LUCREAZĂ ÎN GERMANIA – ASAMBLERE DE INSTALAREA BUCĂTĂRIEI 

Muncitorii calificați cu experiență în montajul bucătăriilor pentru un lanț mare de mobilier în Berlin și 

provincia Branderburg. 

Cunoașterea  necesară  a limbii germane și permis de conducere B sau C categorie. 

Salarizare 2200 euro + accesorii. 

Cazare securizată. 

Cetățenii  EU au un avantaj, sau candidați din afara EU, care au o viză pe termen scurt. 

 



LUCREAZĂ ÎN GERMANIA – CADRELE MEDICALE 

Căutăm asistente medicale  ( tehnicieni), negustori pentru case excelent în Germania. Am mulțumit 

candidații care lucrează acolo. 

Orașele sunt Freiburg, Ulm, Regensburg, Aschaffenburg, Wurzburg, Munhen, Nurnberg, Furta, 

Bremen ... 

Ofertä: 

- Salariu atractiv (1900 – 2600 euro brut + accesorii) 

- Plus  pentru munca de noapte și  de lucru pe  vacanță și duminika 100% 

- 30 de zile concedin plătit 

- Contract de muncă nedeterminată direct cu angajatorul. 

- Cazare de calitate cameră în apartament comun (200-250 euro total) 

- Validare și permis de muncă 

- Sănătate și pensie asigurare 

- Ajuta la învătarea germană 

- Posibile cazare de familie 

- Suplimente pentru copii (200 euro) 

- Candidații din afara EU bun venit, dacă au viză, sau termenulde viză. 

 

 


