11 martie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ
Peste 350 de posturi oferite la Bursa locurilor de muncă – Constanța
HRS și Fundația Motivation România organizează, în data de 13 martie 2015, Bursa Locurilor de Muncă,
eveniment ce se va desfășura în incinta Hotelului Ibis, Sala Ovidiu, Str. Mircea cel Batrân nr. 39B-41,
Constanța, între orele 11:00 – 14:00.
La eveniment vor participa un număr de 21 companii din sectoare economice diverse, care vor oferi peste
350 de locuri de muncă pentru persoane cu grade diferite de calificare și experiență. Astfel, sunt puse la
dispoziția beneficiarilor proiectului posturi precum: specialist în domeniul securității și sănătății în muncă,
consultant formare, agent vânzări/marketing, barman, ajutor barman, ospătar, ajutor ospătar, șef sală,
bucătar, brutar, cofetar, consultant asigurări, muncitor necalificat, electrician auto, vânzător, director vânzări,
asistent medical fizioterapie, instructor fitness, maseur, agenți securitate, agenți intervenție, agent vânzări
tehnician sisteme de detecție, supraveghere video, control acces, casier/lucrător comercial, vânzători
mezeluri, recepționeri marfă, asistent marketing și comunicare, sudor CO2, lăcătuș construcții metalice și
navale, tubulatori, lăcătuș montator agregate energetice și de transport, strungar, tâmplar izolator, electrician
nave, inginer nave, confectioner, retușier confecții, lucrător comercial, decorator, web design etc.
Organizatorii Bursei își propun să faciliteze astfel contactul dintre companiile angajatoare și persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lungă durată sau persoane care au părăsit timpuriu
școala.
Participanții la eveniment beneficiază de servicii de sprijin pentru angajare și integrare pe piața muncii oferite
în cadrul proiectului „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile București-Ilfov, Nord-Est și SudEst”, implementat de către Fundația Motivation România, împreună cu partenerii săi Goals CIC UK,
Fundația Special Olympics din România, H.R. Specialists, AJOFM Ilfov, AJOFM Neamț și AJOFM
Constanța.
Bursa locurilor de muncă face parte dintr-un pachet de servicii integrate 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.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 - „Investește în oameni!” și se desfășoară în perioada 31 martie 2014–30
septembrie 2015.
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