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Nesecret 

                                                                            

         

COMUNICAT DE PRESĂ 

CU PRIVIRE LA BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENTI 

     20.10.2016 

 

Joi, 20.10.2016 , cu începere de la ora 9,00 s-a desfăşurat BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ 

PENTRU ABSOLVENŢI , organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Harghita în localităţile Miercurea Ciuc  şi Odorheiu Secuiesc. 

În vederea organizării bursei din data de 20.10.2016 au fost contactaţi 127 de angajatori, s-au 

trimis invitaţii reprezentanţilor patronale, pe lângă aceasta fiind popularizată prin mass-media şi afişaj 

în locuri publice şi la sediile agenţiilor locale şi a punctelor de lucru ale AJOFM Harghita. 

La bursă au participat 16 angajatori la Miercurea-Ciuc cu 101 locuri de muncă şi 20 angajatori 

la Odorheiu Secuiesc cu 170 locuri de muncă. 

Cele mai multe locuri de muncă oferite au fost în sectoarele: industriei uşoare - 85,prelucrare 

mase plastice - 13,prelucrării lemnului - 21,servicii – 35,Comerţ – 9,Lucrări de instalaţii electrice - 8 . 

Numărul total de persoane în căutarea unui loc de muncă participante a fost de 280, din care 

la Miercurea-Ciuc 159 persoane, iar la Odorheiu-Secuiesc 121 persoane participante.  

La bursa din Miercurea-Ciuc şi-au căutat loc de muncă şi 4 persoane deţinute, care urmează 

să fie liberate în perioada următoare. Prezenţa lor la bursă constituie activitate în cadrul Strategiei 

Naţionale de Reintegrare. 

Din totalul participanţilor , angajatorii au selectat pentru interviu suplimentar sau probă de lucru 

116 persoane , 37 la Miercurea Ciuc şi 79 la Odorheiu Secuiesc. 

Cu toate că angajatorii au venit la această bursă cu oferte de meserii diverse , nu toate 

persoanele aflate în evidenţa agenţiei s-au prezentat la bursă cu intenţia de a-şi căuta un loc de 

muncă , ci doar pentru a obţine viza de prezenţă. 

În săptămânile viitoare locurile de muncă rămase disponibile vor fi intermediate în continuare 

de specialiştii AJOFM HARGHITA. 
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