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Comunicat de presă

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți – 19 octombrie 2018

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, organizeaza in data de 19
octombrie 2018, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți.
Evenimentul va avea loc la nivel judetean si reprezinta una din masurile active in vederea
atingerii obiectivului principal al Strategiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca:
cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, sporirea
sanselor de ocupare pe piata muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile prin intalnirea
directa a cererii cu oferta de locuri de munca, in conditiile unei concurente loiale si
transparente, care sa permita realizarea unui echilibru intre acestea in timpul cel mai scurt
Aceasta actiune reprezinta o oportunitate pentru toti absolvenții institutiilor de invatamant
interesati de a cunoaste mai bine piata muncii, ofertele de locuri de munca, pentru a putea
astfel sa aleaga un loc de munca, conform pregatirii lor profesionale, sau in ultima instanta sa
se (re)orienteze profesional spre ocupatii cu mai mari posibilitati de angajare pe termen
mediu si lung.
Bursa generala a locurilor de munca va avea loc incepand cu ora 9.00 si se va desfasura
simultan in urmatoarele localitati:
Ploiesti : H-R BEST, Bulevardul Republicii, nr.154 ;
Campina : Casa de Cultura « Geo Bogza » - str. Grivitei nr. 95 ;
Agentii economici interesati pot confirma participarea pana pe 18.10.2018 si vor transmite
oferta de locuri de munca disponibila in functie de locatia dorita, la :
- Ploiesti :

tel/fax :0244.577.380
e-mail : ajofm@ph.anofm.ro

- Campina :

tel/fax : 0244.376.001
e-mail : liliana.vasile@phl.anofm.ro
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