AGENT IA JUDET EANA PENT RU OCUPAREA FORT EI DE MUNCA
BOTOSANI

PIATA MUNCII IN JUDETUL BOTOSANI
Locuri de muncă sezonieră în AGRICULTURĂ
- DANEMARCAAgenŃia Judeteana pentru Ocuparea ForŃei de
Muncă Botosani a organizai în data de 26.02.2015
o selectie a persoanelor care doresc sa lucreze in
domeniul agricol din Danemarca
Locurile puse la dispozitie de cei 3 angajatori au
fost
: cules căpşuni (60 locuri), zmeură (20 locuri) şi
mazăre (50 locuri) , 2 specialişti în fertilizarea
solului prin intermediul irigaŃiilor, precum şi 3
superviseri culegători de fructe.
Selectia a avut loc in incinta Hotelului
BELVEDERE din Municipiul Botosani in intervalul orar 09.00—18.00.
Recrutarea a debutat prin prezentare conditiilor de cazare, salarizare si
munca de catre cei trei angajatori iar actiunea s-a concretizat cu selectia unui
numar total de 78 persoane .
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Locuri de munca in SUEDIA
Tara

Ocupatie

Nr posturi

Descriere loc munca

Termen valabilitate oferta

lucratori finisori in
constructii

20 lucrari de amenajari interioare

31/03/2015

dulgheri

10 constructii

31/03/2015

vopsitori auto

15 operatii de vopsire la autovehicule

31/03/2015

mecanic auto

10

Realizarea reparatiilor necesare la
mijloacele auto

31/03/2015

femei de serviciu

20 executa lucrari de curatenie

Suedia

31/03/2015

Candidatii trebuie sa trimita CV in limba romana si copie dupa certificatului de calificare pe
adresa de email: simona.poting@tm.anofm.ro Nu se admit persoanele care nu sunt inscrise in
baza de date EURES. Pentru detalii suplimentare relatii la telefon 0231536791—doamna
Gabriela Drobota Consilier EURES

∗
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EURES (European Employment Services) [Serviciul European de Ocupare a ForŃei
de Muncă] este o reŃea de cooperare constituită de serviciile publice de ocupare a
forŃei de muncă. Participă ca parteneri şi organizaŃii sindicale şi patronale. Obiectivul reŃelei EURES este de a facilita libera circulaŃie a lucrătorilor în cadrul SpaŃiului Economic European (SEE) (cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, plus
Norvegia, Liechtenstein şi Islanda), precum şi în ElveŃia.

Numarul 02—2015

Situatia statistica a somajului inregistrat

La sfarşitul lunii ianuarie 2015, un număr total de 7.769 persoane sunt înscrise in evidentele AgenŃiei JudeŃene pentru
Ocuparea ForŃei de Muncă Botoşani, din care 2.786 femei. Din cele 7.769 persoane înregistrate, 2.330 persoane sunt
şomeri indemnizaŃi, iar 5.439 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenŃele agenŃiei fără a
beneficia de drepturi bănesti.
Analizand structura persoanelor indemnizate pe medii de provenienŃă situaŃia se prezintă astfel : din 2.330 şomeri
indemnizaŃi, un număr de 1.758 beneficiază de indemnizaŃie urmare disponibilizărilor curente şi colective de personal
iar 602 persoane beneficiază de indemnizaŃie de şomaj urmare absolvirii unei forme de învaŃamant.
DistribuŃia numărului de şomeri pe principalele localităŃi din judeŃul Botoşani arată astfel: Botoşani - 1.374 şomeri
din care 566 femei; Dorohoi 434 şomeri din care 169 femei; Bucecea - 114 şomeri din care 28 femei; Darabani
- 210 şomeri din care 85 femei; Flămânzi 98 şomeri din care 40 femei; Săveni
- 144 şomeri din care 56
femei; Ştefăneşti - 385 şomeri din care 128 femei.
Din analiza situaŃiei şomajului înregistrat pe categorii de varsta la data de 31.01.2014, se constată că ponderea cea mai
mare se menŃine şi în această de persoanele cu varste cuprinse intre 40 - 49 de ani (28,73%) –2.232 urmată de persoane
cu varste cuprinse între 30 si 39 de ani (19,98%) – 1.552 , tineri cu varstă pana la 25 de ani (15,70%) – 1.220 , persoane cu
varstă cuprinsă între 50-55 de ani (14,84%) – 1.153 , persoane peste 55 de ani ( 14,53% ) – 1.129 , iar ponderea cea mai
mică se înregistrează în randul şomerilor cu varsta intre 25 – 29 de ani (6,22% ) – 483 persoane.
DistribuŃia şomerilor pe categorii socio-profesionale indică faptul că 78,50%, respectiv 6.099 persoane înregistrate în baza
de date a AgenŃiei JudeŃene pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Botoşani au nivel de instruire primar, gimnazial sau profesional , 17,30% respectiv 1.344 persoane au nivel de instruire liceal si postliceal , iar 4,20% - 326 persoane au studii superioare.
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A GENTI A

JU D E T E AN A PE N T R U O C U P AR E A FO RT E I D E MU N CA
BO T O S AN I

Str. Colonel Tomoroveanu, nr.2,
loc. Botosani, jud.Botosani
Telefon: 0231 536791
Fax: 0231 536793
email : ajofm@bt.anofm.ro

Programe de formare profesionala preconizate a se
organiza in luna martie 2015

NR.
CRT

DENUMIRE OCUPATIA/MESERIA

STUDII NECESARE

1.

OPERATOR CONFECTIONER industrial

Invatamant minim general obligatoriu la data
absolvirii si/sau studii
incomplete
Invatamant minim general obligatoriu la data
absolvirii

imbracaminte din tesaturi, tricotaje,
materiale sintetice

NIVEL

NR.PERSOANE

1

15

1

4

2.

ZIDAR,PIETRAR,TENCUITOR

3.

FRIZER

Invatamant minim general obligatoriu la data
absolvirii si/sau studii
incomplete

2

15

4.

COSMETICIAN

Invatamant liceal

1

13

5.

BUCATAR

Invatamant general obligatoriu la data absolvirii
si/sau studii incomplete

2

13

6.

AGENT DE SECURITATE

Minim studii gimnaziale

1

5

7.

PATISER

Invatamant minim general obligatoriu la data
absolvirii si/sau studii
incomplete

1

28

TOTAL

93

Persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare—
tel.0231536791—dna Camelia Pintilei
Situatia locurilor de munca vacante poate fi accesata la adresa
http://www.botosani.anofm.ro/btproiect1/lmvbt.html

Tehnoredactare : Vranciuc Gabriela—inspector

