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Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba organizează în
data de 19 octombrie 2018, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.
Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere şi
Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, în Sala de
conferinţe PAEM situată în Alba Iulia, strada Bucovinei, nr. 6 (Zona Piaţa
Centru), începând cu ora 09:30.
Această acţiune are ca scop facilitarea accesului absolvenților la posturile
disponibile și interacțiunea directă cu agenții economici. Pot participa și
celelate categorii de persoane care nu au loc de muncă sau care doresc
schimbarea acestuia.
La acest eveniment sunt invitate să participe toate persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă sau cele care doresc să se orienteze/
reorienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi de menţinere a
raportului de muncă pe termen lung şi mediu.
Persoanele care se angajează cu normă întreagă în perioada în care sunt
înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, pot beneficia de
prime de încadrare.
De asemenea, angajatorii care deţin locuri de muncă disponibile se pot
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ulterioare beneficiază de subvenţii la încadrarea în muncă pe durată
nedeterminată a acestor persoane.
Pentru a lua parte la eveniment, angajatorii interesaţi pot declara locurile
de muncă vacante la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă
în raza cărora au sediul firmei sau le pot transmite pe adresa de e-mail:
ajofm@ab.anofm.ro
Pentru o cât mai bună vizibilitate a acestui eveniment contăm pe sprijinul şi
colaborarea dumneavoastră.
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