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Astăzi, 19 aprilie 2013, A.J.O.F.M Teleorman a organizat Bursa generală a
locurilor 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.
A.J.O.F.M Teleorman a contactat, la nivelul judeŃului Teleorman, în vederea
identificării necesarului de forŃă de muncă, peste 1000 agenŃi economici, prin transmitere
de invitaŃii prin poştă, e-mail şi prezentare la sediile instituŃiei.
La nivelul judeŃului Teleorman, un număr de 81 angajatori au depus situaŃia
locurilor de muncă vacante, punând la dispoziŃia persoanelor în căutarea unui loc de
muncă, 458 locuri de muncă.
În cadrul bursei generale a locurilor de muncă au fost prezenŃi un număr de 37
angajatori şi peste 900 persoane aflate în cautarea unui loc de muncă.
Ca urmare a participării la bursă, 133 persoane au fost încadrate pe loc, la
nivel de judeŃ, astfel:





3 persoane cu studii superioare, în ocupaŃii precum: medic veterinar, inginer mecanic şi
consilier juridic;
78 persoane cu studii medii şi profesionale, în domenii de activitate precum: economic,
servicii şi comerŃ, confecŃii textile, construcŃii metalice, etc.;
47 de persoane fără calificare, în domenii de activitate precum: confecŃii textile, agricol, pază
clădiri, servicii şi comerŃ;
5 persoane cu studii medii şi profesionale, încadrate conform Legii 116/2002, privind
marginalizarea socială, în domenii de activitate precum: servicii şi comerŃ, construcŃii civile şi
industria alimentară.

De asemenea, au fost selectate 186 de persoane, la nivelul judeŃului, în urma
susŃinerii unui interviu, cu scopul încadrării în muncă, în perioada următoare,
rezultatele fiind centralizate de A.J.O.F.M Teleorman, la o lună de la data desfaşurării
prezentei burse.
Compartiment Comunicare,
Iuliana Bădica

