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PESTE 30 DE BENEFICIARI AU SUSTINUT PRIMUL INTERVIU CU ANGAJATORII  

LA BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ – BUCUREȘTI 

 

La Bursa Locurilor de Muncă – București, eveniment organizat de către HRS, AJOFM 

Ilfov și Fundația Motivation România, au participat peste 70 de persoane aflate în căutarea unui 

loc de muncă. 

 

"Obiectivul nostru pentru acest eveniment a fost ca beneficiarii proiectului, care au 

absolvit cursuri de formare profesională să poată sta față în față cu potențialii angajatori. Acest 

lucru s-a realizat cu succes, companiile prezente fiind foarte mulțumite de nivelul de pregătire 

al beneficiarilor noștri. În plus, a existat și un număr de 35 de persoane aflate în căutarea unui 

loc de muncă, dar neînscrise în proiectul nostru, care au particiat la Bursă si pe care le vom 

contacta ulterior, în vederea oferirii de servicii specializate”, a declarat Elena Filip, Manager de 

Proiect. 

 

La eveniment au fost prezente un număr de 8 companii care au pus la dispoziția 

beneficiarilor 78 de locuri de muncă din diverse sectoare economice. 

 

Bursa Locurilor de Muncă face parte dintr-un complex de servicii menite să 

îmbunătățească șansele de integrare pe piața muncii a beneficiarilor proiectului: consiliere 

profesională, cursuri de formare profesională, Job Club-uri, mediere pe piața muncii, dezvoltare 

personală dar și consultanță și asistență pentru inițierea unei afaceri. 

 

Bursa Locurilor de Muncă desfășurată la București, în data de 3 aprilie 2015, este al 

cincilea astfel de eveniment din cadrul proiectului “Parteneriat pentru ocupare în regiunile 

București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Est”, implementat de către Fundația Motivation România, 

împreună cu partenerii săi HR Specialists - HRS, Fundația Special Olympics din România, 

Goals UK, AJOFM Neamț, AJOFM Ilfov și AJOFM Constanța. 

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! și se desfășoară în perioada 31 

martie 2013 – 30 septembrie 2015. 

 

 

Pentru mai multe detalii: Georgiana Gabrian, 0755 076 294. 


