
Diploma din buzunar garanteaza un salar!
Am preluat modele europene. O facem in continuare. Şi la inceputul acestui an s-a dat startul la un set
complet de activitati pregatitoare cu rol de instruire a populatiei, dupa sablonul UE, destinate celor care
intampina dificultati la angajare. Unul din secretele incluziunii persoanelor fara ocupatie in piata fortei de
munca este organizarea periodica de cursuri profilate pe diferite profesii. Sibienii aflati in cautarea unui
loc de munca au acum sansa sa-si imbogateasca bagajul de cunostinte prin intermediul cursurilor de
formare profesionala demarate de Centrul de Formare Profesionala din cadrul AJOFM.
  NU MAI PUŢIN de zece cursuri de calificare vor sta la dispozitia persoanelor interesate de program si
de rezultatele lui. Sunt vizate meserii ca instalator, lucrator in comert, operator calculatoare, ospatar,
bucatar, web designer, cosmetica, zidar, asistent gestiune si agent paza, acestea fiind unele dintre cele
mai solicitate domenii de activitate pe piata muncii in judetul Sibiu. Din acest an Centrul de Formare
Profesionala a Adultilor vine cu o oferta noua si organizeaza cursuri de comunicare in limba engleza.
„Serviciile de formare profesionala se asigura gratuit atat pentru somerii indemnizati cat si pentru cei
neindemnizati. Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj si se inscriu la aceste cursuri nu isi
pierd indemnizatia de somaj ", a precizat directorul AJOFM, Mircea Dorin Cretu.
  CURSURILE DE CALIFICARE si recalificare sunt deschise tuturor persoanelor interesate, chiar daca
au un loc de munca, dar se desfasoara contracost, pretul lor variind intre 200 RON si 1000 RON. Dupa
parcurgerea unui program de formare, toti cursantii primesc un certificat de absolvire emis de Ministerul
Muncii, Familiei si Egalitatii de Şanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, care garanteaza
calitatea cunostintelor dobandite in cadrul cursului. in anul 2008 AJOFM Sibiu si-a propus sa incadreze in
munca 350 de persoane prin organizarea cursurilor de formare profesionala. Cu una din aceste calificari la
purtator, tot mai putini vor fi cei care vor inventa scuze pentru esecurile repetate la interviurile de
angajare.
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