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BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENȚI - REZULTATE

Vineri, 20.10.2017, cu începere de la ora 9 00 s-a desfăşurat Bursa Locurilor de Muncă
pentru absolvenți, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita în
localităţile Miercurea-Ciuc și Odorheiu Secuiesc.
În vederea pregătirii bursei au fost contactaţi în cele două localităţi 193 de angajatori, din care au
fost prezenţi, 42 : la Miercurea - Ciuc 21, la Odorheiu Secuiesc 21.
Numărul locurilor de muncă oferite a fost, în total de 378, din care 84 la Miercurea –Ciuc, 294 la
Odorheiu Secuiesc.
Meseriile în care au avut posibilitatea absolvenții să își găsească loc de muncă au fost diverse, din
care amintim lucrător comercial, operator confecționer, operator mase plastice, presator metale la
rece,. Rectificator universal, strungar universal, operator la mașini cu comandă numerică, agent de
asigurări, contabil, specialist de marketing. Pentru absolvenții de studii superioare oferta s-a adresat
pentru cei cu studii tehnice în meseriile de inginer electromecanic, inginer tehnolog, inginer geolog,
inginer în industria textilelor, inginer mecanic.
Au fost prezenți 224 absolvenți 101 la M-Ciuc și 123 absolvenți la Odorheiu Secuiesc.
Din totalul participanţilor, angajatorii au selectat pentru un interviu suplimentar sau probă de lucru,
la sediul firmelor, pentru ofertele cărora au optat 79 de persoane (49 la M-Ciuc, 27 la Odorhei). La
Odorheiu Secuiesc pentru 4 absolvenți s-au eliberat pe loc repartiții în muncă,

acest lucru

însemnând că vor începe deja formele de angajare.
În acest an la bursa locurilor de muncă absolvenții și angajtaorii au fost informați privind
reglemntările pentru Ucenicia la locul de muncă, 8 dintre angajatori arătându-se interesați de
programul de ucenicie.
Începând cu luna iunie a acestui an subvenția care se acordă pentru contractul de ucenicie este de
1125 lei/lunar.
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