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Comunicat de presă
904 Locuri de muncă vacante declarate pentru Bursa Locurilor de Muncă
pentru Absolvenți până în acest moment!
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş va organiza BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ
PENTRU ABSOLVENȚI, 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.

La acest evenimet și-au anunțat participarea până la această dată 72 agenți economici mureşeni care
vor pune la dispoziție 904 locuri de muncă, (Tg. Mureş–444; Reghin – 66; Târnăveni–233; Sighișoara–
154; Luduș – 7), din care 102 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare.
Meseriile oferite de angajatorii mureșeni sunt: lucrător comercial, barman, ospătar, bucătar, șofer,
sudor, confecționer asamblor articole textile, tâmplar, muncitor necalificat, etc. iar pentru persoane
cu studii superioare: farmacist, economist, contabil, manager proiect, specialist IT, inspector resurse
umane, inginer instalații, inginer în construcții, inginer mecanic, inginer industria lemnului; etc.
Scopul acestei burse este acela de a facilita accesul absolvenților la posturile disponibile și de a face
posibila interacțiunea directă a acestora cu angajatorii, iar absolvenții vor lua contact cu cerințele
agenților economici precum și cu oferta de locuri de muncă vacante.
La bursa pot participa și alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau care
doresc să se reorienteze profesional.
Bursa locurilor de muncă are ca obiectiv creșterea gradului de ocupare prin corelarea cererii cu oferta
de locuri de muncă.
Acțiunea urmărește atât informarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu privire la
măsurile destinate stimulării ocupării forței de muncă de care pot beneficia gratuit prin intermediul
serviciului public de ocupare, cât și informarea angajatorilor cu privire la măsurile de stimulare a
ocupării forței de muncă de care pot beneficia angajând persoane înregistrate în evidențele agenției.
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