
<b>�cep �scrierile pentru job-uri � strainatate</b>
 Incepand de astazi, sibienii se pot inscrie in baza de date a Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca
pentru slujbe in Spania si Germania la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu,
de pe strada Morilor, nr.51 A.
  
  Sibienii si sibiencele care-si doresc sa plece legal la munca in strainatate au sansa sa-si gaseasca job-ul
dorit fara sa mai faca drumuri anevoiase si costisitoare la Bucuresti. Timp de trei zile, incepand de astazi,
reprezentanti ai Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca (OMFM) sunt prezenti la Sibiu pentru a face
inscrieri in banca de date. La actiunea care se desfasoara la  sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea
Fortei de Munca (AJOFM) Sibiu de pe strada Morilor, sunt invitati toti cei care vor sa munceasca in
Germania si Spania. Angajatorii nemti cauta buni vorbitori de limba germana, cu experienta de cel putin
doi ani in meserii ca lacatus mecanic cu cunostinte de sudura, bucatar-ospatar, vanzator si mecanic.
Agentii economici spanioli cauta, la randul lor, femei care vor sa munceasca in agricultura. 
  Atentie la dosar!
  
  Persoanele care indeplinesc conditiile vor trebui sa pregateasca un dosar, care sa cuprinda 2 fotografii tip
pasaport, o copie dupa buletinul de identitate sau cartea de identitate, copie dupa pasaport, C.V. in limba
romana si in limba germana, copie legalizata dupa certificatele de calificare si studii, o declaratie ca nu
beneficiaza de ajutor de invaliditate, copie legalizata a carnetului de munca, adeverinta medicala de la
medicul de familie din care sa rezulte ca solicitantul este apt din punct de vedere medical si nu sufera de
boli cronice, cazierul judiciar valabil si numarul de telefon valabil. Femeile care vor sa plece in Spania
trebuie sa mai ataseze si o adeverinta sau un certificat de producator, din care sa rezulte experienta in
domeniul agriculturii. 
  Reprezentatii AJOFM si OMFM ii atentioneaza pe sibienii care vin sa se inscrie, ca cei cu dosare
incomplete nu au nici o sansa sa treaca de preselectie. In plus, pentru job-urile in Germania, testul de
limba este eliminatoriu.
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