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Braşov

670 locuri de muncă vacante in judetul Brasov la
“ BURSA GENERALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ “
Vineri, 24 aprilie 2009, cu începere de la ora 9 00, în municipiul Braşov la sediul Casei
Armatei Str. Muresenilor, Nr.29 se desfăşoara BURSA GENERALĂ A LOCURILOR DE
MUNCĂ.
Cu această ocazie 73 de agenţi economici, vor oferi peste 670 locuri de muncă.
Cele 670 locuri de muncă oferite de agenţii economici din Braşov sunt atat pentru
persoane cu: studii superioare – 75 locuri cat si pentru studii medii – 595 locuri.
Locurile de muncă acoperă o paletă de 130 meserii (45 pentru studii superioare si 85
pentru studii medii).
Meseriile în care sunt anunţate cele mai multe locuri sunt:
− pentru studii superioare inginer (diverse specializări), asistent manager, sef laborator,
sef CTC, economist, sef sectie, consilier juridic, profesor, manager, director vanzari,
agent vanzari, contabil expert, coordonator, etc.
− pentru studii medii: agent securitate, sofer, zidar, dulgher, fierar, faiantar, lucrator
comercial, electrician, macelar, lucrator bucatarie, ospatar, barman, camerista, contabil,
secretar, functionar administrativ, asistent medical, ambalator manual, vanzator,
gestionar depozit, dispecer, tamplar,etc.
− pentru persoanele fără calificare sunt oferite 63 locuri de muncă.
Printre agentii econimici participanti vor fi prezenti la acest eveniment si 2 agenti de
munca temporara, precum si 4 firme private de plasare a fortei de munca din judetul Brasov.
Bursa generala a locurilor de munca faciliteaza intalnirea dintre angajatori si
persoanele in cautarea unui loc de munca din judetul Brasov.
In acest sens bursa generala se adreseaza atat persoanelor aflate in cautarea unui loc
de munca, cat si celor care lucreaza dar doresc schimbarea locului de munca.
Tinerii provenind din centrele de plasament, beneficiari ai proiectului „CONFORM –
Consiliere si formare profesionala pentru dobandirea competentelor cerute pe piata
fortei de munca”, finantat Phare 2006/018-174.04.02.03.01.702 sunt si ei invitati sa
participe la aceasta bursa.
Reprezentanţii Agenţiei vor furniza informatii gratuit tuturor persoanelor interesate,
despre măsurile active conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
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stimularea ocupării forţei de muncă, si anume: formare profesională, informare şi consiliere
profesională, informaţii juridice cu referire la prevederile legislative specifice.
Alte staduri la dispozitia persoanelor interesate vor fi:
- Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov
- Centrul Militar Zonal
- Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Brasov
- SC Brahms International
- Asociatia Tinerilor Profesionisti pentru calificare si recalificare Arges Sud.
- SC Dacarta SRL
Tot in cadrul acestui eveniment este amenajat si un stand EURES in cadrul caruia
Consilierul Eures va oferi informatii persoanelor care doresc sa lucreze in strainatate, precum
si informatii despre modalitatea de a completa CV-ul online, pe portalul EURES.
Avand in vedere preocuparea Agentiei Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Brasov de a informa si consilia persoane cu dizabilitati, tineri din centrele de plasament si
alte categorii de persoane supuse riscului marginalizarii sociale, in cadrul bursei va fi
organizata o expozitie cu produse confectionate de catre persoane provenind din:
- Complex Servicii de Recuperare Cristian
- Centrul de Ingrijire si Asistenta Timisul de Sus
- Centrul de zi „Casa Soarelui” Brasov
- Centrul de Reabilitare Bradet
- Fundatia „Dumbrava Minunata” Brasov
- Asociatia de Servicii Sociale Scut
- Societatea de binefacere DIAKONIA Fagaras.
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