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Situaţia statistică a şomajului înregistrat la data de 31 martie 2018 la
nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud
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Programe de formare profesională care
se vor organiza de A.J.O.F.M. Bistriţa Năsăud în anul 2018
Pentru a veni în sprijinul agenţilor economici şi a
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
din judeţul Bistriţa – Năsăud, Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa –
Năsăud şi-a completat oferta iniţială de programe
de formare profesională propuse să fie organizate
în anul 2018, prin introducerea a trei noi
programe în meseriile de “electrician în
construcţii”, “lăcătuş mecanic de întreţinere şi
reparaţii” şi “sudor”.
Cele trei noi programe de formare profesională
de calificare în meseriile de “electrician în
construcţii”, “lăcătuş mecanic de întreţinere şi
reparaţii” şi “sudor” au o durată de 5 luni, o
programă de pregătire de 720 de ore, iar nivelul
studiilor pentru a participa la curs este de minim
10 clase.
Oferta iniţială de programe de formare profesională
a A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud prevedea organizarea
a 37 de programe de formare profesională, care să
cuprindă 601 de şomeri, în 26 de ocupaţii:
- Administrator pensiune turistica ; - Agent de
securitate; - Baby sitter; - Bucătar; - Coafor; Comunicare în limba engleză; - Contabil; Coşar; - Dulgher (exclusiv restaurator); Formator; - Frizer; - Îngrijitor bătrâni la
domiciliu; - Inspector/referent resurse umane; Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze; Lucrător comercial; - Lucrător calificat în
culturi de câmp şi legumicultură; - Lucrător în
structuri pentru construcţii; - Machior; Mecanic auto; - Manichiurist; - Maseur; Ospătar(chelner); - Patiser; - Presator mase
plastice; - Specialist în domeniul SSM; - Stilist
protezist de unghii.

Programe de formare profesională care se
organizează din a joua jumătate a lunii
aprilie prin CFP Bistriţa
Începand cu 16 aprilie 2016, prin Centrul
propriu de Formare Profesională din cadrul
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Bistriţa – Năsăud se vor derula două
programe de formare profesională:
Specialist în domeniul sănătăţii şi securitătii în
muncă;
+ Inspector/referent resurse umane;
+ Aceste programe se organizeaza gratuit
pentru şomerii aflaţi în baza de date a AJOFM
Bistriţa – Năsăud.
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“Bursa Generală a Locurilor de Muncă”, 41 agenţi economici din
judeţul Bistriţa – Năsăud oferă 620 locuri de muncă vacante
41 de agenţi economici din judeţul Bistriţa – Năsăud sunt aşteptaţi la “Bursa
Generală a Locurilor de Muncă” organizată de către Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud.
Oferta agenţilor economici însumează 620 locuri de muncă vacante, din
care 25 locuri de muncă pot fi accesate de către persoanele cu studii
superioare şi 595 locuri de muncă de către persoanele cu studii medii şi
profesionale.
Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locurile de muncă
vacante sunt :
- industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal;
- fabricarea echipamentelor electrice;
- fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente;
- fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
- fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
- fabricarea produselor textile ;
- lucrări de geniu civil ;
- comerţ cu ridicata şi cu amănuntul ;
- repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor ;
- activităţi de asigurări, reasigurări;
- fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
- industria alimentară;
- hoteluri şi alte facilităţi de cazare;
- transporturi terestre;
- restaurante şi alte servicii de alimentaţie;

Pentru persoanele cu studii superioare, cele
mai multe locuri de muncă vacante sunt
disponibile în următoarele profesii: asistent
manager; director vânzări; funcţionar
economic; inginer calitate; inginer electric;
inginer electromecanic; inginer electronist;
inginer mecanic; inginer poiectant; inginer
producţie; inginer telecomunicaţii; inspector
resurse umane; reprezentant vânzări; şef
departament logistică; şef secţie panificaţie; şef
serviciu marketing; specialist marketing;
specialist recrutare; etc.
Pentru persoanele cu studii medii şi
profesionale, cele mai multe locuri de muncă
vacante sunt disponibile în următoarele
meserii: agent de pază; agent de turism; agent
de vânzări; ambalator manual; barman;
bucătar; cameristă hotel; confecţioner articole
hârtie; constructor finisor; cusător piese din
piele şi înlocuitori; dulgher; electrician; femeie
de serviciu; găuritor filetator; gestionar
depozit; lăcătuş mecanic; lucrător comercial;
macaragiu; magaziner; manipulant mărfuri;
mecanic auto; mecanic de întreţinere; muncitor
necalificat; operator la prelucrarea maselor
plastice; operator maşini CNC – LASSER;
ospătar; pavator; pregătitor piese încălţăminte;
recepţioner de hotel; recepţioner marfă; reglor;

uspendisse tempor, ipsum ac tincidunt pretium, nunc justo aliquet ante, et
porta odio ipsum sed felis. Aliquam erat volutpat. Sed et tortor.
Integer varius tempus nunc. Integer et diam. Pellentesque habitant morbiLa
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean felis
cu
sapien, sagittis congue, euismod in, vestibulum quis, eros. Aliquam luctusor
est
lacinia sem. Integer ornare urna ac lorem. Nullam viverra. Nam viverra, justo

reprezentant comercial; şofer autobuz; şofer
autocamion; spălător auto; stivuitorist; strungar
la maşini de alezat; strungar la strung carusel;.

sudor; tâmplar universal; tehnician electric; tehnician producţie; ţesătoare; vânzător; vopsitor auto;

vopsitor industrial; zidar roşar tencuitor; zugrav; etc. La această bursă vor participa şi persoane
private de libertate aflate în Penitenciarul Bistriţa, La care execută pedeapsă în regim deschis şi
semideschis.

Generală a Locurilor de Muncă sunt rugate să-şi întocmească şi să se
prezinte cu un Curriculum Vitae.
Vă asteptăm mâine începând cu ora 10,00, la Colegiul Tehnic “Grigore
Moisil” din Bistriţ a, la “Bursa Generală a Locurilor de Muncă”!

AJOFM BISTRIŢA - NĂSĂUD

APRILIE 2018, Issue 1

REZULTATE - BURSA GENERALĂ A
LOCURILOR DE MUNCĂ, 20 APRILIE
2018
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa
– Năsăud a organizat în data de 20 aprilie 2018, Bursa Generala
a Locurilor de Muncă.
Au fost prezenţi 48 de agenţi economici, care au oferit 714 de
locuri de muncă vacante.
La această bursă au participat 492 persoane.
Dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, 277 au fost
selectate în vederea încadrării ulterioare în muncă.

