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Bursa general a locurilor de munc               

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu organizeaz vineri, 
23 Aprilie 2010, Bursa general a locurilor de munc în Sibiu (la Cercul Militar), 
Media (Casa Schuller), Avrig i Agnita (la sediile agen iilor locale), începând cu ora 09.   

Aceast m sur activ pentru prevenirea i combaterea omajului este deschis 
tuturor celor care nu au un loc de munc , participarea, atât a reprezentan ilor agen ilor 
economici cât i a persoanelor în c utarea unui loc de munc fiind gratuit .   

Bursa general a locurilor de munc reprezint cea mai important ac iune de 
mediere a muncii pe care AJOFM Sibiu o promoveaz i în acest an prin punerea în 
leg tur direct a angajatorilor cu persoanele în c utarea unui loc de munc , în 
vederea stabilirii rela iilor de munc . Finalitatea acestei ac iuni const în cre terea 
gradului de ocupare a for ei de munc în jude ul nostru a declarat domnul Ioan 
H mb an, director coordonator al AJOFM Sibiu. Prin intermediul bursei generale a 
locurilor de munc organizat anul trecut au fost încadrate 233 persoane. 

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 135 agen i economici din jude . 
Dintre ace tia au confirmat deja participarea la burs 29 (8 la Sibiu, 11 la Media , 4 la 
Avrig i 6 la Agnita), care pun la dispozi ie 187 locuri de munc vacante (Sibiu 

 

81, 
Media  79, Avrig - 12 i Agnita - 15).  

Cele mai multe locuri de munc (165) sunt pentru persoane f r studii superioare 

 

confec ioner îmbr c minte, electrician între inere i repara ii, confec ioner articole din 
piele i înlocuitori, sudor, tâmplar, zidar, instalator, l c tu

 

mecanic, agent asigurare, 
ofer, îngrijitor cl diri i muncitori necalifica i, oferta fiind completat de 22 posturi 

pentru persoane cu studii superioare (inginer produc ie, inginer de sistem software, 
cercet tor în tehnologia compu ilor macromoleculari, inginer constructor i inginer 
electronist). 

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. 0269/210882 sau fax. 
0269/230089 sau agen iile locale din Media

 

(str. C. Brâncoveanu nr. 17, tel: 
0269/846710), Avrig  (Str. Gheorghe Laz r 41 A, tel/fax:0269/524546) i Agnita (Str. 
Spitalului Bl. 16 Tel/fax: 0269/512216).  

Sibiu, 19 aprilie 2010  

Director coordonator Responsabil Rela ii Mass-media 
Ioan H mb an Ovidiu Ogrean  

 


