Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
MUREŞ

Cunoaşte-ne!
INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Ne adresăm...
 persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 şomerilor;
 angajatorilor

Obiectivele noastre
 stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare;
 prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia;
 formarea profesională;
 asigurarea egalităţii de şanse şi combaterea oricăror forme de discriminare pe
piaţa muncii;
 creşterea incluziunii sociale;
 protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj;
 facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în străinătate.

Ce servicii oferim
Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
şi şomerilor:
 informare şi consiliere profesională, instruire în metode şi tehnici de căutare
a unui loc de muncă, inclusiv sprijin în redactarea CV-ului, scrisorii de intenţie şi
pregătirea interviului;
 medierea muncii, în vederea identificării unui loc de muncă în ţară şi în
străinătate;

Adresaţi-vă consilierului EURES din cadrul A.J.O.F.M.
Mureş pentru un loc de muncă în străinătate !!!
Tel: 0265.266.553; E-mail: luminita.chirila@ms.anofm.ro
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 formare profesională prin cursuri, stagii de practică şi specializare şi alte forme,
conform legii, menite să asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale;
 consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau
iniţierea unei afaceri, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare,
metode şi tehnici eficiente de management etc. ;
 completarea veniturilor salariale ale angajaţilor prin facilităţi financiare acordate persoanelor care obţin un loc de muncă în perioada în care li se acordă
indemnizaţie de şomaj, dar şi absolvenţilor care se angajează pe o perioadă mai
mare de 12 luni;
 stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea unei prime încadrare /
prime de instalare, în condiţiile legii;

AJOFM stabileşte şi acordă indemnizaţia de şomaj, conform legii !
Înregistraţi-vă la A.J.O.F.M. Mureş
pentru a beneficia de aceste servicii !
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Angajatorilor:
 subvenţionarea locurilor de muncă şi facilităţi, în cazul în care angajează
şomeri, absolvenţi, persoane peste 45 de ani sau unici întreţinători ai familiilor
monoparentale, şomeri care mai au 3 ani până la pensie, elevi şi studenţi, pe
perioada vacanţelor, ucenici, persoane cu handicap;
 credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă;
 sprijin financiar pentru formarea profesională a angajaţilor proprii.
Transmiteţi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Mureş oferta locurilor de muncă vacante!
Comunicaţi-ne orice situaţie referitoare la necesarul de forţă de muncă!
În cazul concedierilor colective asigură:
 plasarea pe locurile de muncă vacante, existente pe plan local;
 informare privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor
şi acordarea serviciilor de ocupare şi de formare profesională;
 reorientare profesională în cadrul unităţii sau prin cursuri de formare
de scurtă durată;
 sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile
de combatere a şomajului.

Pentru întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă,
anual, organizează:
 Bursa Generală a Locurilor de Muncă,
 Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţi,
dar şi burse ale locurilor de muncă pentru categoriile vulnerabile, precum şi la
cererea angajatorilor.
Serviciile oferite de A.J.O.F.M. sunt gratuite!!!
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Suntem BENEFICIARI ai proiectelor
cu FINANŢARE EUROPEANĂ . . .

http://mobil-as.ro

. . . implementate în colaborare cu:

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
Satu Mare
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Prin programele europene ne-am propus
 Identificarea şi implementarea unor măsuri noi şi eficiente de stimulare a
ocupării prin promovarea mobilităţii forţei de muncă, corelate cu cerinţele pieţei
muncii inter-regionale/regionale/locale
 Crearea unui parteneriat inter-regional între SPO şi parteneri din sectorul public
şi privat
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. . . dar şi PARTENERI în proiectele:

 Program integrator al formării adulţilor necalificaţi – PIFAN
 Reţea Naţională de Centre de Informare şi Consiliere privind Cariera
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Suntem aici!

Puncte de lucru

AJOFM Mureş			

Reghin			

Târgu Mureş, Str. Iuliu Maniu nr. 2
Telefon: 0265.269.247 			
Fax: 0265.268.035

Str. Republicii nr. 14
Telefon : 0265.511.948

Web: www.mures.anofm.ro
E-mail: ajofm@ms.anofm.ro

Str. Republicii nr. 14		
Telefon: 0265.411.934

Luduş

Sighişoara			

Agenţia Locală Târgu-Mureş

Str. Dumbravei nr. 2		
Telefon: 0265.771.963		

Str. Iuliu Maniu nr. 2
Telefon: 0265.263.760

Târnăveni
Str. Vasile Milea nr. 2
Telefon: 0265.444.686		

Sovata
Str. Trandafirilor nr. 25
Telefon: 0265.577.413

Material realizat în cadrul campaniei
“Mai informat, mai multe şanse!”
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect: FII INFORMAT! – POSDRU/94/4.1/S/62798
Editor: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Data publicării: 2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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