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Rezultate  Bursa generală a locurilor de muncă 
 
 
 

 Vineri, 19.04.2013, cu începere de la ora 9 00 s-a desfăşurat bursa generală a 

locurilor de muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Harghita în localităţile Miercurea-Ciuc şi Odorheiu Secuiesc. 

 Au fost prezenţi, 42 de angajatori, din care 16 la Miercurea Ciuc. 

În cele două localităţi numărul locurilor de muncă oferite a fost, în total de 302 de 

locuri de muncă, din care 151 la Miercurea –Ciuc.  

Numărul total al persoanelor în căutarea unui loc de muncă a fost de 441 

–281 la M-Ciuc şi 160 la Odorheiu Secuiesc. 

 Din totalul participanţilor 4 persoane au fost încadrate pe loc: un barman, un zidar 

şi doi muncitori necalificaţi în construcţii. De asemenea 212 participanţi (135 la M-

Ciuc şi 77 la Odorhei) au fost selectaţi pentru un interviu suplimentar sau probă de 

lucru la sediul firmelor pentru ofertele cărora au optat.  

La această bursă cel mai mare număr de oferte de locuri de muncă a fost în 

domeniul comerţului pentru vânzător şi casier, din partea bine cunoscutei firme 

Dedeman, care va deschide foarte curând un magazin şi la Miercurea-Ciuc.  

Meseriile în care s-au oferit locuri de muncă: 

 La M-Ciuc : barman, confecţioner, tipograf, consilier vânzări, lucrător 

gestionar, manipulant mărfuri, stivuitorist, operator introducere validare 

date, conducător activitate de transport rutier, şofer automacaragiu, şofer 

autocamion, şofer autoturisme şi camionete, femeie de serviciu, paznic, 

agent de securitate, casier, muncitor necalificat, bucătar, ajutor de 

bucătar, dulgher, zidar, inginer electromecanic, strungar, inginer 

electronist, inginer SNC, lucrător necalificat în agricultură,  subofiţeri/ofiţeri 

filieră indirectă,  maiştri militari şi ofiţeri. 

 La Odorhei: confecţioner îmbrăcăminte, croitor, cusător piese, croitor 

ştanţator  şi agent comercial în domeniul producţiei de încălţăminte, 



muncitor necalificat în industria textilă, vânzător, manager relaţii cu 

clienţii, consultant financiar, gestionar depozit, inginer industrializarea 

lemnului, peisagist floricultor, zidar pietrar, strungar, frezor universal, 

electrician auto, mecanic auto. 

 

Având în vedere raportul dintre locurile de muncă oferite şi numărul 

participanţilor selectaţi în vederea angajării, considerăm această bursă ca având un 

rezultat bun, în măsura în care se va şi concretiza un număr cât mai mare de 

încadrări în muncă, mai ales că angajatorii pot beneficia şi de subvenţii, în condiţiile 

legii. 
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