Nr. 3246/03.04.2019
ANUNŢ de SELECȚIE
pentru selecţia de EXPERȚI în echipa de implementare din cadrul proiectului
"INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Servciului Public de Ocupare”
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
AXA PRIORITARĂ 2
OBIECTIVUL SPECIFIC 2.3
AGENTIA JUDEŢENĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ HARGHITA,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 4 posturi de expert de implementare (două
posturi la M-Ciuc și două posturi la Odorheiu Secuiesc), în cadrul proiectului "INTESPO –
Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”, pe durată determinată.
I. INFORMAȚII DESPRE PROIECT:
Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistrați
la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.
Beneficiarul proiectului este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în parteneriat cu
Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.
II. OBIECTUL ANUNȚULUI DE SELECȚIE
Nr. (Sub)activitatea nr. și
Număr experți: 4, din
crt. denumire
care
2 experți la M-Ciuc

1

Activitatea nr. 5:
identificare, profilare,
înregistrare, informare și
consiliere profesională,
monitorizare tineri
NEETs

2 experți la
Odorheiu Secuiesc

Durata
Nr.
(sub)activității ore/expert
3 luni (01.0631.08.2019),
cu posibilitate
de prelungire

120
ore/lună
repartizate
inegal

1 post -27 de
luni (01.0631.08.2021)
1 post - 3 luni
(01.0631.08.2019),
cu posibilitate
de prelungire

120
ore/lună
repartizate
inegal
120
ore/lună
repartizate
inegal

Venit net
orar
21 lei/oră

21 lei/oră

21 lei/oră

Activitățile proiectului descrise mai sus, se desfășoară în zilele lucrătoare ale săptămânii, în
intervalul orar 8-16 30 , de luni până joi și vineri în intervalul orar 8-14 și repartizarea timpului de
lucru se face numai de către conducerea AJOFM Harghita.
Activități conexe: fotocopiere, scanare și îndosariere documente, conducere autoturism.
Incepând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
AJOFM Harghita a stabilit măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea datelor
dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate
cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE)
2016.

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene
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