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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

BURSA GENERALA A LOCURILOR DE MUNCĂ – 14 aprilie 2016  

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botosani va organiza Bursa generala a locurilor de 
munca din acest an, în data de 14 aprilie 2016:  

- ora 09.30 în incinta sălii Polivalente Elisabeta Lipa  

- ora 9.00 în incinta Căminului Cultural Ștefănești 

- ora 9.00 în incinta Căminului Cultural Hudești 

Bursa generala a locurilor de munca din 14 aprilie este o manifestare ce se înscrie în tradiţia activitătilor implementate de 
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si reprezinta un prilej de promovare a ofertei de locuri de munca, o 
posibilitate concreta de a realiza o interactiune directa cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si selectarea 
persoanelor care corespund cerintelor angajatorilor.  

A.J.O.F.M Botosani vine in sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, prin acordarea serviciilor de mediere, 
informare si consiliere profesională, programe de formare profesională, completarea veniturilor salariale, stimularea 
mobilității forței de muncă a persoanelor înscrise în evidenţe .  

Pe această cale informăm agenții economici că participarea la bursă este gratuită și reprezintă o oportunitate de a cunoaște 
direct oferta de forță de muncă, de a recruta și selecta personal în vederea ocuparii locurilor de munca vacante din judetul 
Botoşani . 

Agenti economici interesati să participe la bursă, sunt asteptati sa ne contacteze din timp, trimitandu-ne oferte de locuri de 
munca vacante la numarul de fax: 0231536793 sau pe adresa de e-mail: ajofm@bt.anofm.ro, în care să specifice opţiunea 
participării la bursă pentru a rezerva standuri destinate recrutării, numărul de locuri de muncă de care dispun cât şi 
meseriile  în care sunt aceste locuri vacante. 
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