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Bursa locurilor de munc pentru absolven i               

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu organizeaz vineri, 24 
septembrie 2010, Bursa locurilor de munc pentru absolven i

 

în Sibiu (la Casa de Cultura 
a Studen ilor)  i Media (la sediul agentiei), începând 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 i 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 70 agen i economici din jude . Pân la 
aceast dat 23 dintre ace tia au confirmat deja participarea la burs , (12 la Sibiu i 11 la 
Media ) punând la dispozi ie 175 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: 
confec ioner incaltaminte, agent de asigurare, operatori roboti industriali i altele, oferta fiind 
completat de 29 posturi pentru persoane cu studii superioare (manager, consultant financiar, 
inginer de sistem in informatica etc.)  

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 210882 sau 230089.  

La bursa dedicat absolven ilor organizat anul trecut i-au g sit un loc de munc 64  
persoane în diverse meserii, 5 dintre acestea având studii superioare i 59 persoane f r 
studii superioare.     

Director executiv Responsabil Rela ii Mass-media 
Ioan Lucian Hambasan Crenguta Dana Radu  

  


