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Operator de date cu caracter personal nr.572   

COMUNICAT DE PRES

  

Bursa general

 

a locurilor de munc

         

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc

 

Sibiu organizeaz vineri,  27 aprilie 
2012,  Bursa general

 

a locurilor de munc in Sibiu (la Sala Sporturilor Transilvania), 
Media , Agnita i Avrig ( la sediile agen iilor locale), începând cu ora 9.00. 
      Aceast

 

m sur activ pentru prevenirea i combaterea omajului este deschis

 

tuturor celor 
care nu au un loc de munc , participarea, atât a agen ilor economici cât i a persoanelor aflate  în 
c utarea unui loc de munca fiind gratuit . 
Prin intermediul bursei generale a locurilor de munca organizate anul trecut au fost încadrate în 
munc  331 persoane. 
      În cadrul ac iunilor întreprinse de A.J.O.F.M. Sibiu în vederea identific rii locurilor de 
munc

 

vacante au fost trimise invita ii unui num r de 120 agen i economici din jude . 
Dintre ace tia au confirmat deja participarea la burs

 

31 ( 18 la Sibiu, 6 la Media , 4 la Avrig i 3 
la Agnita).      

Cele mai multe locuri sunt pentru persoane f r studii superioare (174) i anume: tehnician 

 

operator la roboti industriali,  muncitori necalifica i, operator confec ioner,   muncitor necalificat 
în construc ii, dulgher, zidar, operator ma ini 

 

unelte, operator call-center, asistent rela ii 
publice i comunicare etc. oferta fiind completat

 

de 38 posturi pentru persoane cu studii 
superioare (inginer de sistem software, inginer electronist, inginer mecanic, programator, inginer 
produc ie etc.).       

Datele sunt preliminare, urmând ca pân la data desf ur rii bursei num rul agen ilor 
economici participan i i a locurilor de munc s creasc . In acest sens, angajatorii care doresc s 
participe la bursa pot s contacteze Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu, 
str. Morilor nr. 51 A , tel. 0269/210882 sau fax. 0269/230089 sau agen iile locale din Media ( 
str. Aurel Vlaicu, nr. 31 

 

33, tel. 0269/843731; 0269/846710), Avrig ( str. Gheorghe Laz r 41A 
tel/fax. 0269/524546) si Agnita ( str. Spitalului nr. 16 tel/fax. 0269-512216).         

De asemenea la eveniment vor fi prezen i i consilieri EURES  din Germania, Suedia i 
Ungaria care vor prezenta condi iile de munc i de via , precum i oferte de munc din rile 
respective.   

SIBIU, 23 aprilie 2012  

Director executiv Responsabil mass  media 
Mircea Dorin CRE U Dana RADU    


