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            Comunicat de presă 

 

 
A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud organizează selecție pentru studenții care doresc să lucreze ȋn 

Germania 

 

În perioada 6 ianuarie – 9 februarie, studenții care doresc să aplice pentru un job de vacanţă 

de vară în anul 2017 (minim 2 luni) în Germania, se pot înregistra la Compartimentul EURES 

din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud.  

Ce fel de joburi de vacanţă se oferă ?  

Majoritatea locurilor de muncă sunt în hoteluri şi în gastronomie în Bavaria şi în Baden 

Württemberg (Schwarzwald, Bodensee), în gastronomia de sistem (exemplu McDonalds). În 

hotel şi gastronomie se poate obţine un loc de muncă în servire, în bucătărie, de cameristă 

sau ca persoană care se ocupă de curăţenie. Constituie avantaj experienţa în hotelărie şi 

gastronomie. 

Menționăm că pot participa studenții cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care urmează 

cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii și care au 

cunoștințe bune/foarte bune de limbă germană. 

Documentele necesare ȋnregistrării dosarului sunt: 

- copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni); 

- fișa de solicitare - Bewerbung 2017 – completată ȋn 2 exemplare la calculator și semnată 

(formularul tipizat și modelul de completare a acestuia se regăsesc pe site-ul AJOFM Bistriţa 

– Năsăud: www.ajofmbn.ro; 

- adeverința de la facultate ȋn care să se specifice anul de studii și ce tip de cursuri urmează 

(tipizat facultate); 

- adeverința de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat ȋn varianta 

germană/engleză, germană/română, ȋn funcție de solicitarea instituției de ȋnvățământ, 

precum și instrucțiunile de completare se regăsesc pe site-ul AJOFM Bistriţa – Năsăud: 

www.ajofmbn.ro; 

http://www.ajofmbn.ro/
http://www.ajofmbn.ro/
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- 3 fotografii tip pașaport; 

- copie permis de conducere (dacă este cazul). 

Ȋnregistrarea se va desfășura ȋn perioada 06.01.2017 – 09.02.2017, ȋn intervalul luni – joi, 

orele 09.30 – 15.30 și vineri orele 09.30 – 12.30 la sediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, 

Compartiment EURES. 

Informații suplimentare legate de condițiile de mediere, documentele necesare ȋnregistrării 

studenților, precum și instrucțiunile de completare a acestora, pot fi obţinute de la numărul de 

telefon 0263 – 236296, sau accesând site-ul A.J.O.F.M Bistriţa - Năsăud, www.ajofmbn.ro. 

 

  

 

 
 

 
 

Otilia Râpan 

Director Executiv 
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