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Bursa locurilor de munc pentru persoane de etnie rom                

Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu 
organizeaz vineri, 21 mai 2010, Bursa locurilor de munc

 

pentru 
persoane de etnie rom în Sibiu, Media , Avrig i Agnita (la sediile 
agen iilor locale i punctelor de lucru), începând cu ora 11. 

Aceast m sur activ pentru combaterea i prevenirea omajului se 
adreseaz în special persoanelor de etnie rom , grup int care întâmpin 
dificult i de integrare pe pia a muncii, dar este deschis tuturor celor care 
nu au un loc de munc

 

i doresc s se angajeze. 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, pân la aceast dat , invita ii 
unui num r de 52 agen i economici din jude . Dintre ace tia au confirmat 
deja participarea la burs 9, care au pus la dispozi ie 41 locuri de munc 
vacante în principal pentru muncitori califica i i necalifica i în marochin rie, 
paznic, muncitori necalifica i în confec ii, construc ii, patiserie, l c tu

 

mecanic, vopsitor i altele. Anul trecut în urma organiz rii acestui tip de 
burs au fost încadrate 80 de persoane.   

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.   

Sibiu 
19 mai 2010  

Director coordonator  Responsabil Rela ii Mass-media 
Gheorghe Suditu  Ovidiu Ogrean  
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