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Comunicat de presă 

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți 

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova anunță organizarea                            

bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, în data de 19 octombrie 2018. 

 

           Absolvenții unei forme de învățământ, promoția 2018, care încă nu și-au găsit un loc 

de muncă au șansa de a intra pe piața muncii, la Bursa locurilor de muncă destinată lor. 

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți reprezintă o oportunitate pentru toți solicitanții 

de locuri de muncă interesați în a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de 

muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, 

sau să se (re)orienteze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare pe 

termen mediu și lung. 

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creșterea gradului de ocupare 

pentru absolvenți, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de 

muncă prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condițiile unei 

concurențe loiale, transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea. 

Evenimentul va avea loc la nivelul celor 2 de agenții locale pentru ocuparea forței de 

muncă, Ploiesti si Campina. Locațiile de desfășurare a bursei, programul, numărul estimativ 

al locurilor de muncă oferite de angajatori, precum și alte detalii, vor fi anunțate în timp 

util, de aceea, recomandăm persoanelor interesate să urmărească site-ul 

(www.prahova.anofm.ro) și pagina de facebook (https://www.facebook.com/ajofm prahova).                                                 

 Totodată, agenții economici care doresc să participe la această acțiune organizată la 

nivel național se pot adresa agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora 

au sediul. Datele de contact pot fi vizualizate la http://www.anofm.ro/contacteaza-ne . 
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