21.09.2017

Comunicat de presă
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş vă invită să participați la BURSA
LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENȚI, eveniment care se va organiza în data de 20 octombrie
2017, începând cu ora 9,00, în următoarele locaţii:
-

Târgu Mureş, Hotel Tineretului, str. Nicolae Grigorescu, nr. 19;

-

Reghin, Casa de Cultură a Tineretului “George Enescu”, str. Republicii, nr. 2;

-

Târnăveni, Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, str. Republicii, nr. 32;

-

Sighișoara, Hotel Korona, str. Zaharia Boiu, nr.12-14;

-

Luduș, la sediul punctului de lucru din str. Republicii, nr. 43.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creşterea gradului de ocupare pentru absolvenţi,
nefiind excluse alte categorii de persoane aflate in căutarea unui loc de muncă prin întâlnirea directă
a cererii cu oferta de locuri de muncă, in condiţiile unei concurenţe loiale transparente, care să
permită realizarea unui echilibru între acestea.
Rugăm agenţii economici care dispun de locuri de muncă vacante să-și anunţe intenţia de participare
prin depunerea Situației locurilor de muncă vacante, cu mențiunea “pentru bursă” la sediile Agenţiilor
Locale şi Punctelor de lucru:
-

Târgu Mureş, str. Iuliu Maniu, nr.2, tel: 0786198863;

-

Reghin, str. Republicii, nr. 14, tel: 0265/511948;

-

Târnăveni, Str. Vasile Milea, nr. 2, tel: 0265/444686;

-

Sighișoara, str. Dumbravei, nr. 2, tel: 0265/771963;

-

Luduș, str. Republicii, nr. 43, tel: 0265/411934.

sau prin poşta electronică la adresa ajofm@ms.anofm.ro, cu specificarea localităţii în care se doreşte
participarea la bursă.
Invităm la această acţiune toţi angajatorii care au nevoie de forţă de muncă şi şomerii, pentru a-şi
găsi un loc de muncă.
Persoană de contact pentru informaţii suplimentare doamna Pop Ramona Tatiana, tel. 0786198863.
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