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Se caută oameni pentru muncă sezonieră, în 2019

Ofertă de muncă în Danemarca şi Portugalia
Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, prin intermediul Serviciului EURES din cadrul AJOFM Bihor,
promovează oferta unui angajator din
Danemarca de 200 locuri de muncă (100
locuri pentru Danemarca şi 100 de locuri
pentru Portugalia), pentru munca sezonieră, cules de mazăre, campania 2019.
Conform comunicatului de presă emis de
AJOFM Bihor, se va munci într-o fermă cu
lucrători din diverse țări, cu oportunități de
dezvoltare a abilităților de muncă și socializare. Angajatorul danez deține în Portugalia o ﬁlială a ﬁrmei daneze Greenpeas.
Compania promovează respectul reciproc,
responsabilitatea și încrederea reciprocă
între lucrători. Durata contractului în Danemarca este iunie – octombrie 2019, cu
program de lucru 30-40 ore, 6 zile/săptă-
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„Cunoştinţa cea din

păţanie sau învăţăturile din durere sunt singurele care pot învăţa ceva pe oameni”.
SILVIA HĂLMĂJAN,
FLOARE MIHEŞ,
JANOS-ISTVAN
HERMANN,
ROZALIA BARTIŞ,
DUMITRU MARTIN,
ERZSEBET DANCSHAZI,
FLORIAN DRIMBĂU.

mână, iar în Portugalia durata este martie – iunie 2019, iar programul de lucru 30
- 40 ore, 6 zile/săptămână. În Danemarca,
cazarea se face în rulote, în camping sunt
disponibile: bucătărie, sală de mese, toalete, baie cu dușuri, mașini de spălat, internet
Wireless. Taxa de cazare plătită de lucrător/
zi este de 8 euro și acoperă inclusiv gazul,
apa și electricitatea. Transportul dus-întors România-Danemarca este în sarcina
lucrătorului. Pentru transportul de la locul
cazării la locul de muncă sau pentru cumpărături, angajatorul va pune la dispoziția
lucrătorilor un autobuz, contracost pentru
1,5 euro/zi/persoană. Opțional, lucrătorii
pot să își aleagă alt mijloc de transport la
locul de muncă. Plata muncii este în funcție
de cantitatea culeasă, în lădițe, caserole cu
gramaj speciﬁc. Salariul este 0,6 euro brut/
kg+12,5% alocație de concediu. Impozitul



Cu profundă tristeţe în
suﬂete am primit vestea trecerii
la cele veşnice a celei care a fost
ﬁna noastră dragă
SILVIA HĂLMĂJAN.
Suntem alături de voi, dragii noştri Tinel, Claudia, Anca,
Mihai, Luca şi Matei, în aceste momente de tristeţe şi grea
încercare, iar bunul Dumnezeu să vă dea putere să treceţi
peste această mare durere suﬂetească. O vom păstra mereu
în amintirea noastră, rugănduL pe peabunul Dumnezeu să-i
aşeze suﬂetul între aleşii Săi.
Profund îndurerate: naşa Maria
Pituţ cu ﬁica Mariana Pituţ, cu
familia. (6544)

doglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Cu adâncă durere în

suﬂete, anunţăm trecerea la
cele veşnice a celei care a fost
scumpa noastră soţie, mamă şi
bunică
SILVIA HĂLMĂJAN
care ne-a fost alături până la
vârsta de 62 ani. Înmormântarea are loc azi, 2 noiembrie, ora
13.00, de la Capela Haşaş. Ne
vom aminti mereu de bunătatea suﬂetului, Traian, Claudia,
Anca, Mihai, Luca şi Matei.
Odihneşte-te în pace! (6564)

Cu durere în suﬂete şi



Cu mare durere şi multă tristeţe în suﬂet îmi iau rămas bun de la fosta mea colegă,
SILVIA HĂLMĂJAN,
cea care a fost o foarte bună
colegă şi o educatoare desăvârşită. Dumnezeu să te ierte şi să
te odihnească în pace. Sincere
condoleanţe familiei. Fam. Turcuţ Viorica şi Tudorel. (6528)



Ne despărţim cu durere şi tristeţe în suﬂete de tuşa
noastră dragă,
SILVIA HĂLMĂJAN.
Dragostea şi bunătatea sa nu
le vom uita niciodată. Dumnezeu să o odihnească în pace!
Nepoţii Uţa cu familia şi Casian cu familia. (6540)



zitul și contribuțiile sociale se vor deduce
din salariu conform legislației portugheze.
Cerinţele pentru ambele ţări sunt: vârstă
minimă – 18 ani; cunoştinţe de limba engleză – nivel minim, dar nu este obligatoriu
- muncă ﬁzică grea, indiferent de climă.
Candidații trebuie să trimită un CV model EUROPASS, în limba română sau engleză, cu poză inclusă, pe adresa de e-mail:
work@greenpeas.dk. Preselecția CV-urilor
aplicanților se va face de către angajator,
apoi se va proceda la invitarea la selecție a
persoanelor, în timp util, de către consilierii EURES. Detalii referitoare la data, locul
şi programul selecţiei vor ﬁ trimise numai
persoanelor invitate. Nu sunt admise alte
persoane la interviu.

Cu nemărginită durere

ochii plini de lacrimi ne luăm

ne despărţim de scumpa noas-

rămas bun pentru totdeauna de

tră verişoară,

la colega noastră
SILVIA HĂLMĂJAN,
fostă educatoare la G.P.P.
31. Dumnezeu să te ierte şi să
te odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei. Foste-

SILVIA HĂLMĂJAN
exemplu de blândeţe şi bunătate suﬂetească. Suntem alături de verişorul Tinel împreună cu ﬁicele Anca şi Claudia la
această mare tristeţe. Drum lin
în Împărăţia Cerurilor. Odihnă

le colege pensionare Viorica,

veşnică. Florica, Oana, Rareş şi

Ibi, Mărioara, Ani, Erica, Li-

Sebi. (6547)

via, Ghizi, Lenuţa Heredeu şi
Soporan. (6529)





Suntem alături de cole-

te momente grele pricinuite de

Un gând de alinare şi

acum când se desparte de soţia
sa dragă
SILVIA HĂLMĂJAN.
Dumnezeu s-o odihnească

trecerea în neﬁinţă a mamei

în pace. Liviu şi Viorica Rusu.

sale dragi

(6563)

SILVIA HĂLMĂJAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Colectivul C.S.E.I. „Cristal” Oradea. (6550)



Suntem alături de fa-

milia Benchiş Violina și Tinu
la marea durere pricinuită



de moartea mamei și soacrei
Sincere condoleanţe,

alese gânduri de alinare şi compasiune pentru verişorul nostru
Tinel şi ﬁicele Anca şi Claudia,
la trecerea în veşnicie a dragei
lor soţii şi mame
SILVIA HĂLMĂJAN.
Dumnezeu s-o odihnească în

dragi. Sincere condoleanțe, familia Lupaş Vasile și Monica.



 Andreea COSTEA



Un gând de mângâiere
şi alinare pentru unchiul Dumitru şi verişorii noştri, Viorica
şi Marin, în aceste clipe grele când se despart de cea care a
fost soţie, mamă, soacră şi bunică,
FLOARE MIHEŞ.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace! Familiile Grec Ioan şi
Grec Ionuţ. (6533)



mângâiere pentru vărul Tinel,

ga noastră Anca Dura în aces-

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavro-



și contribuțiile sociale se vor deduce din salariu conform legislației daneze. Mai multe informații despre impozite: http://www.
skat.dk.
În Portugalia, cazarea se va face în case
echipate cu toate utilitățile. Taxa de cazare plătită de lucrător/lună este de 100 - 120
euro, incluzând consumul/utilitățile. Transportul dus-întors România-Portugalia este
plătit de angajator, urmând să recupereze
banii din salariile plătite angajatului. Transportul de la locul cazării la locul de muncă
este gratuit, ﬁind asigurat de către angajator. Plata muncii este în funcție de cantitatea culeasă, în lădițe, caserole cu gramaj
speciﬁc. Salariul minim/lună/persoană
pentru 173 de ore de lucru este de 700 euro
brut. Dacă se culege mai mult de 1950 kg
în 173 de ore, se va plăti, pentru ﬁecare kg.
cules în plus, 0,30 euro/kg, ca bonus. Impo-

Suntem alături de Ioa-

na Mateaş și familia Bogdan și
Gabi Buduşan, în clipele grele pricinuite de pierderea bunicii. Dumnezeu s-o odihnească

pace! Marcel, Anca şi Bogdan,

în pace! Lupaş Cosmin și Lu-

din Timişoara. (6546)

paş Călin.

În aceste clipe grele
suntem alături de unchiul Dumitru și verișorii noștri pr. Marin și Viorica cu familiile lor, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a soției şi
mamei lor dragi,
FLOAREA MIHEȘ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Simona Gorgan cu familia. (6536)



Un gând de alinare şi mângâiere, împreunã
cu întreaga noastră dragoste creștinească pentru unchiul
Dumitru, verișorii pr. Marin și
Viorica cu familiile lor, în aceste momente de grea încercare,
pricinuite de trecerea la cele
veșnice a soției și mamei lor
dragi,
FLOAREA MIHEȘ.
Dumnezeu să o așeze în rândul celor Drepți! Andrada, Sorin și Luminița Moga. (6537)

