26 martie 2019
Comunicat de presă
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iaşi organizează vineri, 12
aprilie 2019, între orele 930 – 1330, Bursa Generală a Locurilor de Muncă atât în
municipiul Iaşi la Casa de Cultură a Studenților ”Sala Foaier”, cât şi în municipiul
Paşcani la Casa de Cultură ”Mihail Sadoveanu”.
Județul Iași se confruntă în ultimii 2 ani cu un deficit important de forță de muncă
calificată. AJOFM își propune, ca și în anii precedenți, să fie partenerul mediului
privat ieşean şi să intermedieze dialogul direct între agenții economici şi solicitanții
de loc de muncă prin organizarea acestui eveniment.
La Bursa Generală a Locurilor de Muncă angajatorii au posibilitatea de a cunoaşte
direct oferta de forță de muncă, de a recruta şi selecta personal în vederea
angajării, putând beneficia de următoarele stimulente financiare acordate din
Bugetul asigurărilor pentru şomaj:





2250 lei/lună, pe o perioadă de 12 luni, pentru angajatorii care încadrează în
muncă persoane aparținând grupurilor vulnerabile (tineri cu vârsta de până la 25
ani, absolvenți, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată,
persoane cu dizabilități etc.);
2250 lei/lună, pe o perioadă cuprinsă între 6–36 luni, pentru angajatorii care
organizează programe de ucenicie la locul de muncă în vederea calificării
persoanelor necalificate;
2250 lei/lună, pe o perioadă de 6 luni, pentru angajatorii care încadrează
stagiari (absolvenții de învățământ superior).

Agenții economici interesați se pot adresa direct Agenției Județene pentru Ocuparea
Forței de Muncă Iaşi, confirmând participarea prin comunicarea numărului de locuri
disponibile, meseria/funcția, completând Anexa nr.1A conform prevederilor Legii
nr.76/2002.
Pentru relații suplimentare poate fi apelat numărul de telefon 0232.254.578
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă IAȘI
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