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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

557 DE POSTURI OFERITE LA  
BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ – CONSTANȚA 

 
La Bursa Locurilor de Muncă – Constanța, eveniment organizat de AJOFM Constanța, HRS și 

Fundația Motivation România, au participat un numar de 27 companii din domenii diverse cum ar fi 
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.  

 
Numărul total al locurilor de muncă puse la dispoziția beneficiarilor de către aceste companii a 

fost de 557. 
 

Bursa Locurilor de Muncă – Constanța este o componentă de bază din cadrul proiectului 
“Parteneriat pentru ocupare în regiunile București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Est”. Beneficiarii prezenți 
astăzi au fost în prealabil consiliați și au urmat programe de formare profesională, astfel încât, odată 
ajunși în fața angajatorilor, să răspundă în mod optim cerințelor acestora. Din cei aproximativ 200 de 
beneficiari care și-au depus CV-urile la Bursă, o mare parte dintre aceștia au fost, deja, programați la 
un al doilea interviu de către companiile care au oferit locuri de muncă astăzi”, a declarat Elena Filip, 
Manager de proiect – Fundația Motivation România. 

 

Candidații participanți la eveniment beneficiază de servicii de suport pentru căutarea unui loc 
de muncă și angajare oferite în cadrul proiectului „PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile 
București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Est”, implementat de către Fundația Motivation România, împreună 
cu partenerii săi.  

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 și se 
desfășoară în perioada 31 martie 2013 – 30 septembrie 2015. 
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