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AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Mureş organizează în data de
28 septembrie 2012, începând cu ora 900, BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ
PENTRU ABSOLVENłI, în următoarele locaŃii:
- Târgu Mureş, Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, str. Nicolae Grigorescu, nr. 19.
- Târnăveni, sediul Punctului de lucru, str. Vasile Milea, nr. 2.
- Reghin, sediul Punctului de lucru, str. Republicii, nr. 14.
Până în prezent, s-au înregistrat în evidenŃele agenŃiei 1446 absolvenŃi ai promoŃiei
2012, din care 290 absolvenŃi ai studiilor superioare.
Până la data de 10.09.2012, şi-au exprimat opŃiunea pentru participarea la bursă un
număr de 10 agenŃi economici (Târgu Mureş – 7 agenŃi economici, Reghin – 2 agenŃi
economici şi Târnăveni –1 agent economic).
Cei 10 agenŃi economici oferă 120 locuri de muncă, (Tg. Mureş–82 locuri de muncă,
Reghin–31 locuri de muncă, Târnăveni–7 locuri de muncă.
Meseriile oferite sunt: lucrător comercial, ajutor bucătar, barman, bucătar, ospătar,
funcŃionar administrativ, inginer tehnic, inginer prelucrarea lemnului, subinginer tehnic,
electricieni, operator call center, muncitori necalificaŃi, specialist analiză financiară,
stivuitorist, sudor, fochist, etc.
Solicităm agenŃilor economici să prezinte oferta de forŃă de muncă, să furnizeze
informaŃii despre meseriile respective, referitoare la condiŃiile de exercitare, salarizare, şi
promovare.
Nevoile agenŃilor economici, exprimate prin locurile de muncă, vor fi cuprinse întrun catalog al agenŃilor economici. Acesta va fi tipărit de AJOFM Mureş şi va fi pus la
dispoziŃia şomerilor şi a celorlalte persoane interesate.
Angajatorii sunt rugaŃi să-şi anunŃe intenŃia de participare la adresa e-mail:
ajofm@ajofm.mures.rdsnet.ro, sau la sediile AgenŃiilor locale şi Punctelor de lucru:
- Târgu Mureş, Str. Iuliu Maniu, nr.2, tel: 0265/266553, 0727/064822;
- Reghin, Str. Republicii, nr. 14, tel: 0265/511948;
- Târnăveni, Str. Vasile Milea, nr. 2, tel: 0265/444686.
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