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COMUNICAT DE PRES
Bursa locurilor de munc pentru studen i
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc Sibiu organizeaz vineri,
11 iunie 2010, Bursa locurilor de munc pentru studen i la sediul Facult ii de
Inginerie Hermann Oberth din Sibiu, strada Emil Cioran nr. 4, începând cu ora 9.
Aceast m sur activ pentru prevenirea i combaterea omajului se adreseaz în
special studen ilor dar este deschis tuturor celor care doresc s ocupe un loc de
munc .
Vor fi oferite locuri de munc atât în domeniul în care se preg tesc studen ii, cât
i în alte activit i, care le permit încadrarea într-una din formele prev zute de Codul
Muncii, respectiv cu contracte de munc pe perioad nedeterminat , pe perioad
determinat , cu timp par ial, la domiciliu sau cu program flexibil. Aceast ac iune se
înscrie în cadrul m surilor de prevenire a omajului în rândul tinerilor, prin identificarea
de posibilit i de angajare a studen ilor înainte de finalizarea studiilor. Pe lâng oferirea
de locuri de munc , bursa mai are ca scop i familiarizarea studen ilor cu modalit ile
de c utare a unui loc de munc i cu tehnicile de prezentare la interviul de angajare,
precum i determinarea angajatorilor de a încadra tineri pe care s -i formeze
profesional, astfel încât la finalizarea studiilor s -i încadreze. Aceast burs se
adreseaz cu prec dere studen ilor în anii terminali, indiferent de forma de înv mânt,
respectiv de stat sau privat.
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 80 agen i economici din jude .
Dintre ace tia au confirmat pân la aceast dat participarea la burs 4, care au pus la
dispozi ie 51 locuri de munc vacante. Printre meseriile solicitate se num r vânz tor,
casier, agent servicii client, inspector asigur ri, analist resurse umane, programator
PHP, asistent vânz ri, consultant asigur ri i altele.
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.
Participarea, atât a reprezentan ilor agen ilor economici cât i a persoanelor în
c utarea unui loc de munc este gratuit .
Sibiu
7 iunie 2010

Director executiv
Mircea Dorin Cre u

Responsabil Rela ii Mass-media
Ovidiu Ogrean

