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A.JO.F.M. Harghita organizează selecție
pentru studenții care doresc să lucreze ȋn Germania pe perioada vacanței de vară
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita anunţă organizarea selecției
pentru studenții care doresc să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe
perioada vacanței de vară (minim 2 luni).
Menționăm că pot participa studenții cu vârsta cuprinsă intre 18 – 35 de ani, care urmează
cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii și care au
cunoștințe bune/foarte bune de limba germană.
Pentru anul 2019, sunt disponibile 30 de posturi în domeniul hotelier – gastronomic, ȋn
gastronomia de sistem (fast-food), ȋn producția industrială și ȋn domeniul serviciilor.
Studenții care au domiciliul în județul Harghita sau sunt ȋnregistrați la o instituție de
ȋnvățământ superior din acest județ, se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenției
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita, str. Frăției nr.2, în vederea
înregistrării dosarelor.
Ȋnregistrarea se va desfășura ȋn perioada 14.01.2019 – 14.02.2019, ȋn intervalul luni – joi,
orele 09.30 – 15.30 și vineri, orele 09.30 – 12.30.
Informații suplimentare cu privire la condițiile de mediere, documentele necesare
ȋnregistrării dosarelor, precum și instrucțiunile de completare a acestora, pot fi solicitate
la numerele de telefon 0266 313423, sau se găsesc pe site-ul Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă Harghita, www.locuridemuncaharghita.ro
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Începând 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 .......a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și 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.
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