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COMUNICAT DE PRESA
20 de locuri de munc în domeniul IT - Fran a
Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc organizeaz selec ie pentru
ocuparea a 10 posturi dezvoltator WEB PHP
i 10 dezvoltatori Java.
Selec ia se va desf ura în conformitate cu prevederile Acordului Bilateral încheiat de
Romania cu Fran a privind schimbul de stagiari.
Solicitan ii trebuie s aib vârsta cuprins între 28-35 de ani, cuno tin e bune i
foarte bune de limba francez
i o experien
profesional de 4-5 ani.
Angajarea se face pe durat nedeterminat , cu o perioad de proba de 2 luni, care poate fi
prelungit cu înc 2 luni. Salariul oferit este de 25.000-35.000 euro brut pe an. Timpul
de lucru este de 39 de ore pe s pt mân .
Persoanele interesate vor trimite CV-urile în format EUROPASS in limba franceza
la adresa de e-mail : dmm@anofm.ro, pân pe data de 15 februarie 2012.
Solicitan ii declara i admi i dup etapa de selec ie a CV-urilor, efectuat de ANOFM
împreun cu Oficiul Francez pentru Imigrare i Integrare, vor participa la un interviu cu
angajatorul .
Anuntul este postat pe site-ul ANOFM la link-ul http://www.anofm.ro/a-n-o-f-morganizeaza-selectie-pentru-domeniul-it-franta
Detalii suplimentare se pot obtine de la ANOFM tel. 021-311.07.73 i de la
AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51 A ,jud. Sibiu, cam. 440 et. IV, tel. 0269/210882 int. 119;
0269/237719; fax 0269/230089 iar actele necesare pentru înscrierea în eviden ele AJOFM
Sibiu în vederea ob inerii unui loc de munc în statele UE sunt urmatoarele:
- copie BI./CI sau copie pa aport cu valabilitate de minim ase luni;
- CV model EUROPASS în limba francez ;
- cazier judiciar în original care s ateste c nu ave i antecedente penale
(termen de valabilitate ase luni) ;
- adeverin de la medicul de familie, cu men iunea ,,clinic s n tos ;
- o poz tip pa aport.
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