
 

 

Comunicat de presă. Pentru publicare imediată. 

ȘANSĂ PENTRU ȘOMERII DIN BUCURESTI ȘI ILFOV. 
O NOUA EDIȚIE BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ. 

București, 02 aprilie 2015 – Luna februarie a acestui an s-a concertizat printr-o scădere, la nivel 
național, a numărului de persoane neangajate monitorizate, raportat la ianuarie 2015. Pentru a 
menține acest trend, Bursa Locurilor de Muncă oferă o nouă șansă șomerilor de a se întălni cu 
angajatorii companii din București și Judetul Ilfov. Aceasta este a 5-a Bursă organizată în cadrul 
proiectului PARTENERIAT PENTRU OCUPARE în regiunile București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Est și se 
va organiza la Hotel Siqua (Calea Plevnei 59A, București) vineri, 03 aprilie 2015.  

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate în intervalul orar 11:00 – 14:00 la un nou 
eveniment menit să le medieze contactul direct cu angajatori din Municipiul București si Judetul Ilfov. 

Aceștia vor putea aplica pentru poziții disponibile imediat în domenii precum FMCG, vânzări, Customer 
Care, comerț. Nivelul de pregătire solicitat variază în funcție de responsabilitățile fiecărui post, fiind vizate 
atât persoane cu experiență cât și cei care dețin o specializare dar se află la începutul carierei. 

„Bursa Locurilor de Muncă”, aflată acum la a cincea ediție, face parte dintr-o serie de evenimente de 
recrutare ce se implementează încă din anul 2014 în regiunile București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Est. 
Obiectivul primordial îl reprezintă stimularea ratei de angajare a șomerilor și persoanelor ce fac parte din 
categorii vulnerabile, cu grad mare de risc. Pentru a atinge acest deziderat, organizatorii au conceput un 
sistem integrat ce încorporează servicii specializate de consiliere, formare, mediere pe piața muncii și 
programe de dezvoltare personală. Instrumentele folosite îi pregătesc pe cei aflați în căutarea unui loc de 
muncă pentru etapa interviului cu angajatorii dar și pentru perioada de acomodare în cadrul organizației 
unde trebuie să performeze la standardele de calitate și lucru solicitate. 

„În luna februarie 2015, sursele oficiale confirmă un total de peste 23.000 persoane ca având statutul de 
persoană neangajată, numai în București și Județul Ilfov. Chiar dacă la nivel național constatăm o scădere a 
șomajului, aceasta este lentă și reprezintă o oportunitate pentru noi să intervenim prin organizarea de 
evenimente de recrutare. Bursa Locurilor de Muncă a facilitat, pâna în acest moment, interacțiunea directă a 
șomerilor cu peste 60 de companii recrutoare. Diferența față de alte evenimente de acest gen constă în 
profilul candidaților. Sunt persoane care au beneficiat de consiliere, au absolvit programe de formare 
profesională și au beneficiat de un program de dezvoltare personală – unic in România – special creat 
pentru a veni în sprijinul celor care își caută un loc de muncă. Sunt, deci, candidați motivați, cu o atitudine 
pozitivă, dispuși și pregătiți sa accepte noi provocări în plan profesional”, a declarat Elena Filip, Manager de 
Proiect. 

Evenimentul este organizat de HRS și Fundația Motivation România în cadrul proiectului „PARTENERIAT 
PENTRU OCUPARE în regiunile București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Est”. 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. 

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

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 


