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BULETIN INFORMATIV
Rezultatele Bursei locurilor de muncă pentru absolvenŃi
Astăzi, 26 septembrie 2014, A.J.O.F.M Teleorman a organizat Bursa locurilor de muncă,
pentru absolvenŃi, precum şi pentru alte categorii de persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă, la Sala Polivalentă din Alexandria şi la sediul AgenŃiilor locale din Roşiori
de Vede şi Turnu Măgurele.
În cadrul acestui eveniment, persoanele participante au fost informate de către
angajaŃii A.J.O.F.M Teleorman, cu privire la măsurile active de ocupare, precum şi
despre posibilitatea ocupării unui loc de muncă în SpaŃiul Economic European.
De asemenea, în locaŃiile de desfăşurare a bursei, au fost amenajate spaŃii pentru
informare şi consiliere profesională, unde au fost puse la dispoziŃia celor interesaŃi
materiale informative (pliante, broşuri, afişe), elaborate în cadrul proiectului „FII
INFORMAT”, precum şi a altor proiecte finanŃate din Fondul Social European.
Pentru această bursă, A.J.O.F.M Teleorman a contactat, la nivelul judeŃului, în
vederea identificării necesarului de forŃă de muncă, un număr de peste 1100 agenŃi
economici.
La nivelul judeŃului Teleorman, 78 de angajatori au oferit pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă, 429 locuri de muncă (Alexandria: 209, Roşiori de Vede:
93, Turnu Măgurele: 62, Videle: 9, Zimnicea: 56), astfel:
 41 locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare, în domenii de
activitate precum: industrial, servicii și comerţ, agricol, IT, economicadministrativ, etc.;
 242 locuri de muncă pentru persoanele cu studii medii şi profesionale, în
domenii de activitate precum: confecŃii textile, agricol, servicii şi comerŃ,
construcţii civile, alimentaŃie publică, vânzări, industria alimentară, transporturi,
etc.;
 146 locuri de muncă pentru persoane necalificate, în domenii de activitate
precum: confecŃii textile, industrial, întreŃinere clădiri, construcţii civile, agricol,
alimentaţie publică, servicii și comerţ, etc.
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La nivelul judeŃului Teleorman, în cadrul bursei locurilor de muncă au fost prezenŃi, 37
angajatori şi peste 900 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care peste
500 absolvenŃi ai instituŃiilor de învăŃământ.

Ca urmare a participării la bursă, 10 absolvenŃi au fost încadraŃi, în domenii de
activitate precum: industrial, alimentaŃie publică, servicii şi comerŃ, astfel:
 3 absolvenŃi cu studii medii şi profesionale;
 7 absolvenŃi fără calificare.

De asemenea, 200 de persoane (din care, 167 absolvenŃi) au fost selectate în urma
susŃinerii unui interviu, cu scopul încadrării în muncă, în domenii de activitate, precum:
vânzări, servicii şi comerŃ, construcŃii civile, confecŃii textile, agricol.
În ceea ce priveşte încadrarea în muncă a acestor persoane selectate, rezultatele finale
vor fi centralizate de A.J.O.F.M Teleorman, la o lună de la data desfaşurării acestei
burse.

Pentru informaŃii suplimentare, privind măsurile active de ocupare, persoanele
interesate se pot adresa, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele
8.00-14.00, AgenŃiilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu sau pot accesa
pagina web a instituŃiei www.teleorman.anofm.ro.
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