
 
 
 
 

 
 
Angajatori danezi doresc să angajeze stagiari lucrători în diverse ferme de cultivare 
a legumelor şi a fructelor de pădure, în pepiniere, în ferme de creştere a porcilor şi 
vacilor. Sunt oferite locuri de muncă în fiecare lună.   
 
Stagiarii trebuie să aibă ca obiectiv principal îmbogăţirea educaţiei dobândite în 
România şi aplicarea cunoştinţelor în domeniu. 
 

1. Exemple de sarcini in diverse ferme de cultivare a legumelor si fructelor de padure  
- spalarea, sortarea si ambalarea prazului,  
- curatarea terenului,  
- plantarea capsunilor, zmeurei, prazului.  
- cultivarea zmeurei şi capsunilor in solarii/tunele si in aer liber, etc.. 

 
2. Exemple de sarcini în pepiniere şi ferme de pomi fructiferi  

- plantarea si ambalarea plantelor si florilor,  
- conducerea masinilor folosite în aceste ferme 
- îngrijirea pomilor, pulverizarea a diverse substanţe pe pomi, recoltarea fructelor 
- aplicarea de pesticide, etc. 

 
3. Exemple de sarcini în ferme de creştere a porcilor şi vacilor     

- hranirea animalelor 
- curatarea grajdurilor, 
- conducerea tractorului si a altor masini 
- efectuarea de injecţii, asistenţa la naşterea animalelor 
- întreţinerea  şi repararea echipamentului din ferme, a conductelor de apă, etc. 
- ţinerea evidenţei animalelor, a bazei de date specifice etc. 

 
Durata contractului: între 6 şi 18 luni. Aplicanţii trebuie să fie flexibili cu privire la data de  
                                    începere a activităţii. 
  
Program de lucru: 37 ore/săptămână. Se pot efectua şi ore suplimentare, stabilite de comun acord 
cu angajatorul si platite ca atare. 
 
Salariu: Conform legislaţiei daneze aplicabilă stagiarilor, se porneşte de la 1260 Euro brut/luna. 
Din salariu se scad contribuţia pe piaţa muncii şi impozitul, precum şi chiria lunară individuală. Tot 
din salariu, fiecare lucrător îşi plăteşte şi mesele. Mai multe informaţii referitoare la impozitarea 
veniturilor se găesc pe linkul SKAT (Autoritatea Fiscală Daneză):  
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1826367&vId=0 
 
Cerinţe/calificări: Candidaţii trebuie să aibă vârsta între 18-30 ani. 

Candidaţii trebuie să fi absolvit liceul agricol sau facultatea de profil 
agricol NUMAI specialităţile zootehnie, medicină veterinară, 
agricultură şi horticultură, în anul 2010 si 2011.  

  Cunoştinţe foarte bune de limba engleză.  
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  Carnet de conducere şi experienţa în condusul tractorului - avantaj
  Responsabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea sarcinilor şi a programului 
  de lucru 
  Motivaţie pentru muncă grea şi noi experienţe.  
 
Cazare: Unii angajatori pot oferi cazare, contracost la ferma lor, alţii vă pot ajuta 

să găsiţi cazare în apropierea fermei. Chiria lunara medie pe o persoana 
este între 200 – 300 Euro/luna.  

   
 
Cum se aplică:  

• Trimiteţi pe adresa de email jue@workindenmark.dk (consilier EURES danez, dl.Jorgen 
Uldall Ekman) documentele mentionate mai jos. Va rugam scrieti în subiectul 
mesajului trimis prin email - “INTERN”. 

• CV-ul model EUROPASS , în limba engleză , cu poza inclusa; 
• Diploma de bacalaureat si foaia matricola (in cazul absolventilor de liceu agricol ); 

Diploma licenta facultate agronomica, numai specialitatile mentionate la cerinte (sau 
adeverinta de la facultate, pentru cei care au terminat studiile in 2011) precum si foaia  
matricolă. Diplomele si foile matricole trebuie traduse autorizat în limba engleză si 
vor fi trimise scanate pe adresa de email susmentionata.   

• Pentru informatii suplimentare legate de oferta,  sunati  la consilierul de recrutare 
danez, dl.Jorgen Uldall Ekman, nr.  +45 7222 3359.   

• Candidatii care intrunesc cerintele ofertei vor fi contactati, prin email/telefonic, de 
consilierii EURES danezi pentru stabilirea modalitatilor concrete de recrutare.  

 
Termen limita pentru trimiterea documentelor mentionate 1 martie 2012 ! 
 
 
 
 


