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 Vineri, 26.09.2014, 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, Odorheiu Secuiesc şi Gheorgheni. 

 Au fost prezenţi, 61 de angajatori,din care 27 la Miercurea Ciuc, 22 la Odorheiu 

Secuiesc şi 12 la Gheorgheni.  

În cele trei localităţi numărul locurilor de muncă oferite a fost, în total de 423 

locuri de muncă, din care 164 la Miercurea –Ciuc, 194 la Odorheiu Secuiesc şi 

65 la Gheorgheni.  

Cu toate că această bursă a fost dedicată, în special pentru absolvenţi, au 

fost binevenite şi alte categorii de persoane, astfel că numărul total al persoanelor 

în căutarea unui loc de muncă a fost de 710, din care 646 au fost absolvenţi şi 64 

alte categorii de persoane în căutarea unui loc de muncă. În cele trei locaţii ale 

bursei s-au prezentat 305 persoane la M-Ciuc, din care 295 absolvenţi, 210 la 

Odorheiu Secuiesc, din care 195 absolvenţi şi 195 la Gheorgheni, din care 190 

absolvenţi. 

 Din totalul participanţilor două persoane au fost încadrate pe loc de angajatori care 

au depus oferte la Gheorgheni,în meseriile de vânzător, respectiv cameristă. 

 De asemenea 127 participanţi (40 la M-Ciuc, 66  la Odorhei şi 21 la Gheorgheni) 

au fost selectaţi pentru un interviu suplimentar sau probă de lucru la sediul firmelor 

pentru ofertele cărora au optat.  
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Meseriile în care s-au oferit locuri de muncă au fost destul de diverse, 

predominând cele din domeniul serviciilor şi comerţ, construcţii, confecţii, dar au 

existat locuri de muncă şi pentru persoanele cu calificare în meserii din domeniul 

industriei prelucrătoare a lemnului, maselor plastice şi industriei alimentare. 

Comparativ cu bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi organizată tot în luna 

septembrie a anului 2013,  în localităţile M-Ciuc şi Odorheiu Secuiesc, se observă o 

cerere mai mare de forţă de muncă din partea angajatorilor, având în vedere că 

locurile de muncă oferite la bursa trecută au fost în număr de 88 la M-Ciuc şi 128 la 

Odorheiu Secuiesc, domeniile cu cerere mai mare fiind aceleaşi, servicii şi comerţ, 

construcţii şi confecţii. 

Din păcate ponderea mică a absolvenţilor selectaţi selectaţi în vederea angajării 

sau a participării la un interviu suplimentar ori probă de lucru, denotă fie lipsa 

calificării absolvenţilor, fie faptul că tinerii au dobândit în şcoală calificări 

nerelevante pe piaţa muncii. 
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