
Un job pentru somere
♦ Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Sibiu le asteapta vineri, de la ora 8,30,
pe toate sibiencele fara job-uri la Bursa Locurilor de Munca pentru Femei
  
  Sibiencele fara serviciu sunt asteptate, la sfarsitul saptamanii, la Bursa locurilor de munca pentru femei.
Evenimentul, programat a se derula vineri, 5 martie, concomitent in Sibiu, Medias si Avrig, este
organizat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) si urmareste angajarea a cat
mai multor sibience.
  
  Bursa este conceputa ca un cadou din partea AJOFM, de 8 martie, pentru femeile din judet.  "Aceasta
masura activa pentru combaterea somajului se adreseaza in special femeilor, motiv pentru care a si fost
organizata in preajma zilei de 8 martie, dar este deschisa tuturor celor care nu au un loc de munca sau
doresc sa-l schimbe pe cel actual" , explica Ovidiu Ogrean, responsabil relatii mass-media AJOFM. 
  
  Pentru ca participantele la bursa sa aiba de unde alege, agentia a contactat circa 150 de posibili
angajatori, aproape 40 anuntandu-si deja participarea la intalnirea cu cele care-si cauta un loc de munca.
Acestia pun la dispozitia celor interesate aproape 450 de locuri vacante, cele mai multe pentru femei
calificate in meserii cum ar fi confectioner imbracaminte, vanzator, agent asigurari sau marochiner. si
pentru absolventele de studii superioare s-au gasit deja peste 25 de oferte de angajare, ca inginer
mecanic, economist sau inginer automatist. In plus, la bursa se cauta si femei intersate de o cariera
militara, solicitarea venind din partea Centrului Militar Judetean. 
  
  Anul trecut, la bursa locurilor de munca pentru femei si-au gasit un job 140 de sibience, in domenii
variate, cum ar fi confectii, comert, restaurante, invatamant, panificatie sau asigurari. 
  
  Bursa locurilor de munca va incepe la ora 8,30, participantele fiind asteptate la sediul AJOFM din strada
Morilor, nr. 51, cu C.V.-urile actualizate. Cat priveste angajatorii, acestia se mai pot inscrie la eveniment
pana joi, 4 martie. 
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http://www.sibiul.net/municipii-sibiu/medias.html
http://www.sibiul.net/orase-din-sibiu/avrig.html

