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Comunicat de presă 

 

 

Pentru BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENłI care 

se va desfăşura în data de 25 septembrie 2015, între orele 9,00-12,00, în următoarele 

locaŃii: 

- Târgu Mureş, Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, str. Nicolae Grigorescu, 

nr. 19. 

- Reghin, la sediul Punctului de lucru Reghin din str. Republicii, nr. 14. 

- Târnăveni, la sediul Punctului de lucru Târnăveni din Str. Vasile Milea, nr. 2. 

- Sighişoara, la sediul Punctului de lucru din Sighişoara, str. Dumbravei, nr. 2. 

angajatorii mureşeni oferă 503 locuri de muncă, (Tg. Mureş–110 locuri de muncă, 

Reghin 68 locuri de muncă, Târnăveni–195 locuri de muncă, Sighişoara –130 locuri 

de muncă), din care 14 de locuri de muncă sunt pentru cei cu studii superioare. 

Meseriile oferite sunt: confecŃioner asamblor articole textile, lucrător 

comercial, bucătar, muncitor în construcŃii, ospătar, barman, tâmplar universal, 

muncitor cablaje auto, electrician, stivuitorist, asistent manager, contabil, şoferi etc,  

iar pentru persoane cu studii superioare: asistent manager, ingineri, funcŃionar 

administrativ, specialist marketing, etc. 

 Rugăm agenŃii economici să contribuie la buna desfăşurare a acestei acŃiuni 

prin anunŃarea intenŃiei de participare la sediile AgenŃiilor Locale şi Punctelor de 

lucru sau prin poşta electronică la adresa ajofm@ajofm.mures.rdsnet.ro, cu 

specificarea localităŃii în care se doreşte participarea la bursă. 

Invităm la această acŃiune toŃi angajatorii care au nevoie de forŃă de muncă şi 

şomerii, pentru a-şi găsi un loc de muncă. 
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Şomerii care doresc să fie sprijiniŃi în tehnici şi metode de căutare a unui loc de 

muncă, respectiv întocmirea CV-ului şi a Scrisorii de intenŃie,  sunt aşteptaŃi la 

sediul AJOFM Mureş sau a Punctului de lucru la care sunt înregistraŃi. 
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