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COMUNICAT DE PRESA 

 

 

LOCURI DE MUNCA SEZONIERE IN DANEMARCA IN SECTORUL AGRICOL 

 

 AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă va organiza în luna februarie 2014  

în localitatea Oradea, judeŃul Bihor, o bursa a  locurilor de munca sezoniera în sectorul agricol din 

Danemarca. Danemarca ofera: 

- 100 locuri de munca – lucratori in agricultura – culegatori de mazare 

- 35 locuri de munca – lucratori in agricultura – culegatori de capsuni 

Descrierea locului de munca: 

- Pentru culegatorii de mazare: 

Culegatorii vor lucra in Danemarca, intre 1 iunie - 1 septembrie 2014. Se va munci intr-o comunitate 

internationala, cu oportunitati de dezvoltare a abilitatilor de munca si socializare. Lucratorii au 

ocazia de a-si dezvolta alte abilitati: pe langa culesul mazarei, unii lucratori pot fi soferi de 

autobuz/tractor, tamplari, zidari sau supervizori etc.Compania promoveaza respectul reciproc, 

responsabilitatea si increderea reciproca intre lucratori. 

- Pentru culegatorii de capsuni: 

Munca se desfasoara la ferma ecologica, in aer liber. Culesul capsunilor incepe devreme, la 4-5 

dimineata. Sezonul de recoltare a capsunilor incepe aproximativ la inceputul lui iunie si se termina in 

jurul datei de 15 august. Mai multe informatii se gasesc pe website-ul www.duborgjordbaer.dk. 

Cerinte loc munca: 

- Pentru culegatorii de mazare: 

Varsta minimă 18 ani; Munca fizica grea, indiferent de clima; Experienta in munca agricola-avantaj; 

Lucratorii trebuie sa fie motivati si flexibili in privinta programului;Toleranta si respect pentru 

colegii din echipa; Onestitate si responsabilitate in toate situatiile; Atitudine pozitiva pentru 
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dezvoltarea abilitatilor si contributie pozitiva in cadrul echipei. Mai multe informatii despre munca 

se gasesc pe website-ul www.greenpeas.dk. 

- Pentru culegatorii de capsuni: 

Varsta minimã 18 ani; Munca fizica grea; Sunt preferati lucratorii cu experienta anterioara la culesul 

capsunilor; Lucratorii trebuie sa fie motivati si flexibili in privinta programului. Se accepta si cupluri. 

Limbi straine cunoscute: 

 Sunt necesare cunostinte de limba engleza, nivel mediu. 

Salariul oferit: 

- Pentru culegatorii de mazare: 

Plata muncii este in functie de cantitate si in acest sens lucratorii trebuie sa fie motivati. Salariul este 

in jur de 0.6 euro net/kg +12,5% bani de concediu. Impozitul si contributiile sociale se vor deduce 

din salariu conform legislatiei daneze. 

- Pentru culegatorii de capsuni: 

Plata muncii este in functie de cantitatea recoltata (la kilogram). Se plateste echivalentul in coroane 

daneze a aprox. 1 euro brut/kg.  

Mai multe informatii despre plata muncii gasiti pe website-ul www.duborgjordbaer.dk , iar despre 

impozite: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=44252&vId=0&lang=US. 

Alte beneficii:   

- Pentru culegatorii de mazare: 

Cazarea se face in corturi aduse de lucratori sau in rulote cu dormitoare; bucataria, toalete, dusuri, 

masini de spalat, TV si internet sunt disponibile. Taxa de cazare pe lucrator/pe zi este intre 4-8 euro 

in Danemarca (pt. acoperirea costurilor de electricitate, apa etc) in functie de solutia de cazare aleasa 

de lucrator. Transportul dus-intors Romania-Danemarca este in responsabilitatea lucratorului. In 

Danemarca, angajatorul va pune la dispozitia lucratorilor un autobuz, contracost pentru 1,5 

euro/zi/persoana, pentru transportul de la locul cazarii la locul de munca sau pentru cumparaturi.  

Mai multe informatii despre cazare si transport se gasesc pe website-ul www.greenpeas.dk. 

-  Pentru culegatorii de capsuni: 

Cazare in cladire/camere. Taxa de cazare pe zi/o persoana este echivalentul in coroane daneze a circa 

8 euro (se asigura spatii pentru prepararea mancarii,  internet wireless, dusuri, TV, masini de spalat).  

Alte informatii pe website-ul www.duborgjordbaer.dk. 

Durata contract: 

- Pentru culegatorii de mazare: 

Contractul de munca este intre 1 iunie - 1 septembrie 2014.  6 zile/saptamana, in jur de 30-40 ore  de 

munca/saptamana. Munca incepe devreme dimineata si se termina in jurul pranzului. 
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- Pentru culegatorii de capsuni: 

Durata contractului este de aprox. 6-7 saptamani. 6 zile/saptamana, in medie 25-30 ore/saptamana. 

Termen valabilitate oferta: 

- Pentru culegatorii de mazare: 04 februarie 2014; 

- Pentru culegatorii de capsuni: 31 ianuarie 2014; 

Mod de aplicare: 

- Pentru culegatorii de mazare: 

Candidatii trebuie sa trimita un CV model EUROPASS, in limba engleza, cu poza inclusa, pe adresa 

de email: work@greenpeas.dk. Instructiunile de aplicare se gasesc pe website-ul www.greenpeas.dk. 

Preselectia persoanelor care au aplicat se face telefonic sau prin email de angajator. Invitarea la 

selectie a persoanelor pre-selectate se va face in timp util de consilierul EURES din cadrul Agentiei 

Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, din judetul de domiciliu al candidatului.Selectia va avea 

loc in a doua decada a lunii februarie 2014, la Oradea. Detaliile referitoare la data, locatia si 

programul selectiei vor fi trimise NUMAI persoanelor invitate. Nu sunt admise alte persoane la 

interviu. 

- Pentru culegatorii de capsuni: 

Candidatii sunt rugati sa trimita CV model EUROPASS, in limba engleza, cu poza inclusa, pe adresa 

de email: info@duborgjordbaer.dk. Modelul de CV se poate descarca de pe linkul: 

http://www.duborgjordbaer.dk/job-application.html. De asemenea, candidatii vor trebui sa 

completeze  on-line si un formular de aplicare ce poate fi gasit pe linkul susmentionat. Preselectia 

persoanelor care au aplicat se face de catre angajator. Invitarea la selectie a persoanelor preselectate 

se va face in timp util de consilierul EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de 

Munca, din judetul de domiciliu al candidatului. Selectia va avea loc la Oradea in luna februarie 

2014. Detaliile referitoare la data precisa, locatia si programul selectiei vor fi trimise NUMAI 

persoanelor invitate.Nu sunt admise alte persoane la interviu. 

 

  

Director Executiv, 

 

RÂPAN OTILIA 

 

 

Intocmit, 

        PREDA ADINA – consilier EURES 


