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Operator de date cu caracter personal nr.572

COMUNICAT DE PRES
Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza vineri, 23
septembrie 2011, Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi in Sibiu ( la Cercul
Militar) si Medias ( la sediul agentiei, str. Aurel Vlaicu nr. 31-33), incepand cu ora 10.
Aceast m sur activ pentru combaterea i prevenirea omajului se adreseaz în
special absolven ilor de orice form de înv mânt, dar este deschis tuturor celor care nu
au un loc de munc si doresc s se angajeze. Prin absolvent al unei institu ii de
înv mânt se în elege persoana care a ob inut o diplom sau un certificat de studii, în
condi iile legii, în una din institu iile de înv mânt gimnazial, profesional, special, liceal,
postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condi iile legii.
Participarea, atât a reprezentan ilor agen ilor economici cât i a persoanelor în
c utarea unui loc de munc , este gratuit .
În cadrul ac iunilor întreprinse de AJOFM Sibiu în vederea identific rii locurilor de
munc vacante au fost trimise invita ii unui num r de 69 agen i economici din jude . Pân
la aceast dat 20 dintre ace tia au confirmat deja participarea la burs , (8 la Sibiu i 12 la
Media ) punând la dispozi ie 252 locuri de munc vacante. Cele mai multe locuri de munc
sunt pentru persoane f r studii superioare i se adreseaz meseriilor/calific rilor
urm toare: cusator piese din piele si inlocuitori, operatori confectii industriale
imbracaminte, muncitori necalificati la asamblarea, montarea pieselor, muncitori necalificati
in confectii, operatori masini unelte si altele , oferta fiind completata de 13 locuri de munca
pentru persoanele cu studii superioare: director, inginer mecanic, analist cumparari .
Datele sunt preliminare, urmând ca pân la data desf ur rii bursei num rul
agen ilor economici participan i i al locurilor de munc s creasc . În acest sens,
angajatorii care doresc s participe la burs pot s contacteze Agen ia Jude ean pentru
Ocuparea For ei de Munc Sibiu, str. Morilor nr. 51 A, tel/fax 0269- 210882 sau 0269230089 sau Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca Medias, str. Aurel Vlaicu nr.
31-33 tel. 0269 - 843731.
La bursa dedicat absolven ilor organizat anul trecut i-au g sit un loc de munc
79 persoane în diverse meserii, 12 dintre acestea având studii superioare i 67 persoane
f r studii superioare.
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