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AJOFM Ilfov a invitat 
la Bursă 150 de angajatori, 
au confirmat și s-au pre-
zentat 35, iar numărul lo-
curilor de muncă oferite a 
fost de puțin peste 1.000.

Aproape 300 de per-
soane, dintre care 30 
absolvenți, au fost dornice 
să afle informații despre 
job-urile oferite, iar dintre 
acestea au fost selectate 
în vederea încadrării 125 
de persoane, dintre care 
20 de absolvenți.

SC UTREC SA cău-
tă agenți de pază, SC Ră-
dăcini Auto Motor SRL - 
operatori call center ser-
vice auto, tinichigii, vop-
sitori auto, SC Tibe-
rius Clinic SRL - kineto-
terapeut, asistent medi-
cal balneofizikinetotera-
pie, recepționist, perso-
nal de serviciu, iar SC Ti-
beriu Resort - instructor 
sportiv, Menzies  Aviation 
își dorește să angaje-
ze manipulanți bagaje în 
Aeroportul Internațional 
”Henri Coandă”, Om-
nia Plast SRL - inginer 
producție, operator CNC, 
confecționer - asam-
blor articole textile, re-
glor la mașini de prelu-
crare mase plastice, elec-
trician de întreținere și 
reparații, sculeri matrițeri, 
stivuitoriști, confecționeri 
articole din piele și înlo-
cuitori, SC Mediplus SRL 
- stivuitorist, secretară și 
manipulant mărfuri, iar 

SC Sensiblu SRL - farma-
cist, asistent farmacist și 
reprezentant comercial.

SC Flanco SA a venit la 
Bursă cu o ofertă de locuri 
de muncă pentru pozițiile 
de ofițer operațiuni finan-
ciar bancare, lucrător co-
mercial și gestionar, iar 
Furniture Vision căută ar-
chitect și designer gra-
fic. Lucrători comerciali și 
gestionari au fost ofertați 
de Millenium Pro Design 
SRL, McDonald’s - lucră-
tori comerciali, iar SC Uni-
ted Romanian Breweries 
Bereprod SRL oferă celor 
aflați în căutarea unui loc 
de muncă, posturi de ingi-
ner automatist, electrician 
de înteținere și reparații, 
mecanic, operator îmbu-
teliere bere, stivuitorist.

REWE Romania a ve-
nit cu o ofertă bogată, că-
utând șef de secție, ma-
nager de formare, asis-
tent manager, șef serviciu 
CRM, șef achiziții, referent 
de specialitate financiar-
contabilitate, controlor fi-
nanciar, analist cumpărări/
consultant furnizori, consi-
lier juridic, operator intro-
ducere date, casier, lucră-
tor comercial sau comisio-
ner. SC Artima SA a căutat 
șef pentru serviciu comerț 
cu ridicata și amănuntul, 
casier și manipulant măr-
furi, iar Carrefour Roma-
nia are disponibile posturi 
de lucrător comercial, pa-
tiser/cofetar, brutar, măce-

lar/preparator pește, ma-
nipulant mărfuri.

Altex România căută 
manager financiar, șef bi-
rou comerț cu ridicata și 
amănuntul, casier, lucră-
tor gestionar și agent ser-
vicii client, iar pentru Al-
tex Service Center SRL - 
tehnicieni echipamente 
de calcul și rețele și, de 
asemenea, agenți servicii 
client. Agenții de securita-
te sunt căutați de Sumec 

Security SRL, Compania 
de pază și Akyle Security 
SRL, iar Profi Rom Food 
SRL are disponibile poziții 
precum casier, lucrător în 
comerț, vânzător coffee 
corner, vânzător legume-
fructe sau vânzător la ra-
ionul de mezeluri.

SC DI&A Design 
Consulting caută ingi-
ner construcții, iar ofer-
ta Ocean Fish SRL cuprin-
de posturi de controlor 

de gestiune, suport vân-
zări, vânzător, supervizor 
magazin, operator calcu-
lator producție, electrici-
an, mecanic înteținere și 
reparații, stivuitorist, per-
sonal pentru curățenie, 
muncitor necalificat, iar 
Coral Clean Serv - agenți 
de curățenie clădiri și mij-
loace de transport.

Informarea 
cetățenilor 
ucraineni, locuri 
de muncă prin 
EURES și tehnici de 
căutare job

În cadrul Bursei a fost 
organizat un stand de in-
formare pentru cetățenii 
ucraineni, informare ”Re-
lația SPO cu angajatorii - 
eSPOR” și Facilitarea in-
serției pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități. 
Participanții au avut astfel 
posibilitatea de a identifica 
mai ușor locul de muncă 
potrivit pregătirii lor profe-
sionale sau cursul de cali-
ficare/ recalificare/ specia-
lizare/ perfecționare dorit, 
aceștia beneficiind de asis-
tență din partea consilieri-
lor AJOFM Ilfov.

Prin intermediul con-
silierului EURES au fost 
prezentate ofertele anga-
jatorilor din Spațiul Eco-
nomic European.

Pentru viitorii absol-
venți, acum liceeni în ani 
terminali, s-a amenajat un 
atelier pentru tehnici de 
căutare a unui loc de mun-
că (conceperea unui CV 
european, a unei scrisori 
de intenție, prezentare la 
interviu) participând apro-
ximativ 60 de elevi din câ-
teva licee din Ilfov.

Peste 1.000 de locuri de muncă, oferite în Ilfov
 Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, bine primită de angajatori și de cei aflați în căutarea unui loc de 

muncă  Peste 120 de persoane au fost selectate în vederea angajării

Cu sprijinul Instituției Prefectului - Județul Ilfov, 
la sediul acesteia, Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ilfov a 
organizat, pe 14 octombrie, Bursa Locurilor de 
Muncă pentru Absolvenți. Însă și alte persoane, 
care se află în căutarea unui loc de muncă, au 
putut să participe și au avut permisiunea să 
afle detalii despre oferta angajatorilor care au 
participat la eveniment.
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