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COMUNICAT DE PRES
Peste 300 de locuri de munc vacante puse la dispozitie în cadrul
bursei de vineri
La Bursa locurilor de munc pentru persoanele peste 45 de ani, organizat vineri,
26 martie 2010, de c tre Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu,
persoanele care doresc s se angajeze au de ales dintr-un num r de peste 300 locuri
de munc puse la dispozi ie de 39 agen i economici din jude . Ac iunea se va desf ura
concomitent în Sibiu (la sediul AJOFM din strada Morilor nr. 51A) i Media (la Casa
Schuller, Pia a Regele Ferdinand I), începând cu ora 10.
Dintre agen ii economici din jude contacta i de c tre AJOFM Sibiu în vederea
identific rii necesarului de for de munc , au confirmat participarea la burs 39, care
ofer 306 locuri de munc vacante (la Sibiu 23 firme ofer 217 locuri i la Media 16
firme 89 posturi). Din totalul locurilor de munc 281 se adreseaz persoanelor f r
studii superioare, calificate în meserii precum confec ioner îmbr c minte, marochiner,
ambalator manual, dulgher, zidar, agent asigurare, tricoter, operator calculator, buc tar,
confec ioneri textile, confec ioneri înc l minte i muncitori necalifica i, iar pentru
persoanele cu studii superioare oferta cuprinde 25 posturi (inginer produc ie, inginer
automatiz ri, inginer mentenan , inginer electronist, economist i altele).
Acord m o aten ie deosebit încadr rii persoanelor din categorii cu acces mai
greu pe pia a muncii, printre care se num r i persoanele cu vârste peste 45 de ani,
pentru care se adreseaz în mod deosebit aceast burs . Pe de o parte acord m astfel
o ans în plus omerilor în vederea valorific rii experien ei în munc dobândite pân în
prezent, seriozit ii i stabilit ii conferite de vârst , iar pe de alt parte oferim
posibilitatea firmelor de a- i selecta personalul de care au nevoie i de a beneficia de
facilit ile prev zute de legisla ia în vigoare privind subven ionarea angajatorilor pentru
încadrarea în munc a acestor persoane a declarat domnul Ioan H mb an, director
coordonator al AJOFM Sibiu.
Pentru anul 2010 AJOFM Sibiu i-a propus organizarea a 6 burse ale locurilor de
munc , ce se vor desf ura conform urm torului calendar:
1. Bursa locurilor de munc pentru persoane peste 45 ani - 26 martie 2010
2. Bursa general a locurilor de munc
- 23 aprilie 2010
3. Bursa locurilor de munc pt. persoane de etnie rom
- 21 mai 2010
4. Bursa locurilor de munc pt. studen i
- 04 iunie 2010
5. Bursa locurilor de munc pt. absolven ii de înv mânt - 24 septembrie 2010
6. Bursa pentru tinerii care p r sesc sistemul de protec ie - 15 octombrie 2010
Participarea la aceste ac iuni este gratuit atât pentru firmele ce doresc s fac angaj ri,
cât i pentru persoanele aflate în c utarea unui loc de munc .
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