
ULBS si AJOFM-urile, in dialog cu angajatorii
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu a realizat o documentare sociologica, impreuna cu AJOFM Sibiu,
in parteneriat cu AJOFM Satu Mare, AJOFM Hunedoara, AJOFM Dambovita, AJOFM Vaslui si Sc
Iquest Technologies SRL. Cerceterea a fost aplicata unui esantion de 1162 de angajatori din aceste
judete, respectiv 278 din Sibiu, 221 din Satu Mare, 240 din Hunedoara, 223 din Dambovita si 200 din
Vaslui. in acest sens, s-a ajuns la concluzia potrivit careia peste 84% dintre angajatori apeleaza la
serviciile puse la dispozitie de AJOFM. Cu toate acestea, doar 54% dintre ei sunt satisfacuti in mare
masura de promptitudinea raspunsurilor oferite de catre cele cinci agentii, iar pentru aproape trei treimi
dintre respondenti comunicarea locurilor de munca vacante la AJOFM-uri a contribuit la ocuparea
respectivelor slujbe rapid si cu personal calificat.
  
  
  
  Mass-media, in topul difuzarii informatiei
  
  
  
  in ceea ce priveste modalitatile de comunicare privind desfasurarea "Burselor locurilor de munca",
organizate de AJOFM-uri, se detaseaza mass-media, urmata fiind de comunicarea telefonica, scrisa,
afisajul la sediul agentiilor si, apoi, e-mailul. in acest sens, 40% dintre angajatori se declara satisfacuti de
calitatea si cantitatea informatiilor primite in cadrul acestor burse, 37% sunt mediu multumiti, in timp ce
6% dintre angajatori sunt satisfacuti intr-o mai mica masura. Marea majoritate a agentilor economici,
respectiv 56%, participa, din cand in cand, la aceste burse privind forta de munca disponibila, 13% la
toate aceste evenimente, pentru ca 20% sa nu participe niciodata.
  
  
  
  Platforma online pentru depuneri
  
  
  
  58% dintre angajatori recunosc eficienta cursurilor de calificare/recalificare/perfectionare sau a altor
forme de pregatire profesionala organizata de AJOFM-uri, afirmand ca regasesc si profesiile ori meseriile
din cadrul firmei fiecaruia. Alti 24% au raspuns ca, in cadrul acestor forme de pregatire, nu se regasesc si
meseriile din cadrul institutiei lor. De altfel, angajatorii intervievati au mai spus faptul ca prefera
modalitatile informatizate de a depune la agentii locurile de munca vacante, utilizand, in acest caz,
sistemul self-service in proportie de 37%, portalul online (37%) si e-mailul (18%).
  
  
  
  E-mailul, notificari
  
  
  
  in privinta interesului fata de primirea unor notificari sau informari cu CV-urile somerilor care au
calificari de interes pentru compania pe care o reprezinta, aproximativ 85% dintre respondenti au raspuns
pozitiv. Dintre acestia, 89% prefera e-mailul pentru primirea acestor notificari, 19% telefonul, 13% faxul,
2% SMS-ul, 5% web-ul si 4% au ales sa fie notificati in scris sau prin posta. 13% dintre angajatori au
ales, insa, sa nu primeasca astfel de notificari. "in ceea ce priveste utilitatea sistemului self-service pentru
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furnizarea unor servicii de catre AJOFM-uri, cei mai multi angajatori (55%) sunt de parere ca ar reduce
timpul petrecut la sediul agentiilor intr-o foarte mare masura. Urna electronica, portalul de preluare a
locurilor de munca vacante si touch-screen-urile au fost considerate foarte utile de aproximativ 80% din
angajatorii respondenti", spune Gabriela Teodorescu, managerul proiectului.
  
  
  
  Vechimea in munca si in profesie
  
  
  
  in descrierea somerilor, 34% dintre angajatori ar prefera sa stie vechimea in munca a acestora, iar 54%
ar vrea sa afle vechimea in profesie. Dintre angajatorii care au bifat raspunsul "Altele", cei mai multi au
mentionat calitatile morale, pregatirea profesionala reala, disponibilitatea la program prelungit, precum si
naveta sau lucrul in schimburi. in ceea ce priveste semnatura digitala, aceasta este preferata de 81%, iar
15% refuza acest mecanism. Marea majoritate a angajatorilor (84%) este interesata de primirea unor
notificari/informari cu CV-urile somerilor care au calificari de interes pentru compania pe care o
reprezinta. Dintre acestia, 89% prefera e-mailul pentru primirea acestor notificari. Postarea informatiilor
pe site-ul AJOFM-urilor este apreciata pozitiv, prin prisma faptului ca 69% dintre intervievati considera
aceste informatii ca fiind usor de gasit, 54% le considera clar formulate, 42% le apreciaza permanent
actualizate si tot 42% le gasesc complete. in opozitie si comparativ, informatiile postate pe site sunt
considerate greu de gasit pentru 5% dintre angajatori, confuze de 5%, neactualizate de 7% si incomplete
de catre 11% dintre respondenti. Pentru a-si recruta personalul in ultimii cinci ani, angajatorii au apelat la
AJOFM-uri (65%), presa/mediul online (42%), baza proprie de CV-uri (32%), cunostinte/prieteni (29%),
afisaj la sediul firmei (21%), firme specializate in recrutarea de personal (7%) si la membrii familiei
(3%). Pentru publicarea ofertelor locurilor de munca, angajatorii au raspuns ca platesc in proportie de
63%, iar 36% dintre acestia nu platesc.

Cuvinte cheie: hunedoara  universitatea  lucian blaga  satu mare  ajofm  ion  posta  recrutare  ajofm sibiu
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