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Comunicat de presă: Bursa generală a locurilor de muncă
Comunicat nr.5.03
AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Mureş
Persoană de contact: Ionela MOLDOVAN
Nr. Tel. 0265-269247
Emis: MarŃi 31.03.2009

A.J.O.F.M. Mureş are înregistraŃi în baza de date 12.482 şomeri disponibili
să ocupe un loc de munca imediat. Pentru a-i sprijini pe agenŃii economici în
recrutarea forŃei de muncă, A.J.O.F.M. Mureş organizează Bursa Generală a
Locurilor de Muncă în data de 24 aprilie 2009, începând cu ora 9.00.
LocaŃiile de desfăşurare ale bursei sunt:
- Tîrgu Mureş – Casa de Cultură „Mihai Eminescu”, str. Nicolae
Grigorescu, nr. 19;
- Sighişoara – sediul Punctului de Lucru Sighişoara, str. Dumbravei, nr. 2;
AgenŃii economici sunt rugaŃi să prezinte oferta de locuri de muncă pentru
bursă la Tîrgu-Mureş sau Sighişoara prin tel./fax nr. 0265/268035 respectiv
0265/771963 sau prin e-mail ajofm@ajofm.mures.rdsnet.ro.
În ofertă se va preciza:
- datele de identificare ale societăŃii;
- persoana de contact;
- data înfiinŃării societăŃii;
- nr. de salariaŃi;
- obiect de activitate.
Referitor la posturile vacante vă rugăm să oferiŃi informaŃii ample şi
detaliate în legătură cu aspecte legate de acestea până la data de 20 aprilie 2009,
ora 12.00.
Solicităm informaŃiile de mai sus pentru a întocmi un catalog al firmelor
participante. Catalogul va fi pus la dispoziŃia persoanelor în căutarea unui loc de
muncă.
Persoane de contact:
- Tîrgu-Mureş: d-na Florina Pricopie, tel. 0265/261232;
- Sighişoara: d-na Haciu Margareta, tel. 0265/771963.
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