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InformaŃii
pag.2,4,8
Ofertă cursuri
pag.3
Locuri de muncă
vacante pag.5-7

PiaŃa UNIRII, nr.2, Deva,
Cod postal 330152,
Fax:
+40254 216 088
Tel:
+40254 216 151
+40254 216 150
E-mail ajofm@hd.anofm.ro
Web. www.ajofmhd.ro

Anul al VI-lea
Nr.52 din
29.06.2012
Se distribuie GRATUIT
prin unităŃile locale din
reŃeaua teritorială a
AgenŃiei JudeŃene pentru
Ocuparea ForŃei de
Muncă Hunedoara
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AGENłIA JUDEłEANĂ PENTRU OCUPAREA FORłEI DE MUNCĂ HUNEDOARA
Organizează în data de 29.06.2012, între orele 9.00-13.00
BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ
În localităŃile Deva, Hunedoara, Petroşani, Brad, Orăştie, Simeria, HaŃeg, Călan, Lupeni, Vulcan.
Angajatorii interesaŃi pot depune oferte de locuri de muncă vacante, inclusiv în ziua Bursei, la
AJOFM Hunedoara sau la cea mai apropiată agenŃie locală.

Procedura de înscriere în evidenŃe şi condiŃiile de obŃinere a
indemnizaŃiei de şomaj pentru absolvenŃi
AbsolvenŃii care doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă se pot înregistra
la agenŃia judeŃeană pentru ocuparea forŃei de muncă din raza teritorială unde îşi au
domiciliul/ reşedinŃa. Actele necesare pentru înregistrare:
-carte de identitate (copie);
-adeverinŃa de la medicul de familie, cu menŃiunea că este apt de muncă;
-actul de absolvire a formei respective de învăŃământ, în original şi copie;
CondiŃiile de obŃinere a indemnizaŃiei de şomaj pentru absolvenŃi:
AbsolvenŃii care se află în evidenŃa agenŃiei judeŃene pentru ocupare a forŃei de
muncă din raza de domiciliu/ reşedinŃă şi care nu au putut ocupa un loc de muncă după
absolvirea unei instituŃii de învăŃământ, într-o perioadă de 60 de zile, pot depune
următoarele documente pentru a primi indemnizaŃia de şomaj:
- actul de identitate - original şi copie;
- actele de studii şi alte calificări - original şi copie;
- certificatul de naştere - original şi copie;
- certificatul de căsătorie - original şi copie (dacă este cazul);
- adeverinŃa medicală -din care să rezulte că este apt(a) de muncă;
-declaraŃie pe proprie răspundere că nu urmează o formă de învăŃământ (notariat);
-dovada că s-au înregistrat în evidenŃele A.J.O.F.M. sau adeverinŃa eliberată de
furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forŃei de muncă, prin care se
certifică data înregistrării persoanei în evidenŃele proprii, în cazul în care persoana s-a
înregistrat în vederea medierii pentru încadrarea în muncă la un furnizor de servicii
specializate pentru stimularea ocupării forŃei de muncă, acreditat sau notificat conform
legi.
-acte eliberate de organele financiare teritoriale - din care să rezulte că nu
realizează venituri

CELE MAI OCUPATE MESERII ÎN PERIOADA 01.01.2012-21.06.2012
Nr
crt

COD
COR

CALIFICARE

Nr
locuri

Loc.
ocupat

Recomandari

Repartitii

Incadrat

1

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

927

742

66

816

742

2

522101

vanzator

517

387

57

444

387

3

932905

416

303

25

335

303

4

931301

muncitor necalificat in industria confectiilor
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli
zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

369

296

27

323

296

5

833201

sofer autocamion/masina de mare tonaj

352

296

24

320

296

6

522303

262

199

27

226

199

7

931203

lucrator comercial
muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele,
poduri, baraje

248

229

18

247

229

8

815605

cusator piese din piele si inlocuitori

230

114

17

136

112

9

933303

manipulant marfuri

206

175

16

192

176

10

721410

lacatus mecanic

192

159

23

182

159

11
12

832201
711205

sofer de autoturisme si camionete
zidar rosar-tencuitor

179
149

141
104

19
11

160
115

141
104

13

513102

ospatar (chelner)

149

97

11

109

97

14

921502

muncitor necalificat in silvicultura

142

124

12

136

124

15

821908

confectioner-asamblor articole din textile

140

63

3

66

63

16

932101

138

123

4

127

123

17

932904

ambalator manual
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si
semisolide

128

115

7

122

115

18

753101

croitor

128

98

18

116

98

19

513201

barman

127

87

5

92

87

20

821103

montator subansamble

123

106

5

111

106

21

815604

120

107

7

114

107

22

931302

pregatitor piese incaltaminte
muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor
de constructii

118

94

5

100

94

23

512001

bucatar

112

59

9

68

59

24
25

962907
721208

paznic
sudor

109
103

89
71

4
13

93
84

89
71

26

911201

femeie de serviciu

101

75

6

81

75

27

711402

fierar betonist

101

62

13

75

62

28

541401

100

61

12

73

61

29

815301

agent de securitate
operator confectioner industrial imbracaminte din
tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

30

723302

mecanic utilaj

93

66

18

84

66

90

66

13

79

66

LocaŃiile unde se va desfăşura BURSA GENERALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ
din judeŃul Hunedoara în data de 29.06.2012
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ag. Locala
A.L.Deva
A.L.Hunedoara
A.L.Petroşani
P.L.Lupeni
P.L.Vulcan
P.L.Simeria
P.L. Orăştie
P.L.Brad
P.L.Călan
P.L.HaŃeg

Localitatea
Deva
Hunedoara
Petroşani
Lupeni
Vulcan
Simeria
Orăştie
Brad
Călan
HaŃeg

Adresa
PiaŃa Unirii nr.2
Str.LibertăŃii nr.9
Str.1 Decembrie nr.90
Str.Narciselor nr.11
Str.M.Viteazu bl.92 parter
PiaŃa Unirii C.T.4
Str.O.Goga nr.25
Str.IndependenŃei nr.3
Str.IndependenŃei nr.13
Str.LibertăŃii nr.5

Telefon
0755 999 916
0755 999 917
0755 999 918
0755 999 919
0755 999 920
0755 999 921
0755 999 922
0755 999 923
0755 999 924
0755 999 925

Hunedorenii aflaŃi în căutarea unui loc de muncă pot obŃine informaŃii actualizate privind ofertele înregistrate
în evidenŃa A.J.O.F.M. Hunedoara în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-16.00 apelând numerele de telefon
0254216151 sau 0254216150

OcupaŃiile pentru care A.J.O.F.M. Hunedoara este autorizată să desfăşoare programe de
formare profesională prin centrele de formare profesională proprii
Nr
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TIP
PROGR.
calificare
calificare
calificare
calificare
initiere
initiere
initiere
initiere
calificare
calificare
initiere
calificare
initiere
calificare
calificare
initiere
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
calificare
initiere
calificare
calificare
initiere
initiere
initiere
calificare
calificare
calificare
calificare

DENUMIRE CALIFICARE
Asfaltator
Brutar, patiser, preparator prod. fainoase
Bucatar
Coafor
Comunicare in limba engleza
Comunicare in limba germana
Comunicare in limba italiana
Comunicare in limba spaniola
Confectioner asamblor articole din textile
Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice
Cosmetician
Cosar
Designer pagini web
Fasonator mecanic
Frizer
Inspector (referent) resurse umane
Instalator instalatii de incalzire centrala
Lucrator in comert
Lucrator in cresterea animalelor
Lucrator in cultura plantelor
Lucrator masinist utilaje
Lucrator pentru drumuri si cai ferate
Competente antreprenoriale (management)
Manichiurist-pedichiurist
Montator pereti si plafoane din gips carton
Operator calculator electronic si retele
Operator procesare text si imagine
Specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator
Operator confectioner industrial
Ospatar(chelner)
Zidar pietrar tencuitor
Zugrav, ipsosar, tapetar,vopsitor

Şomerii interesaŃi să
participe la aceste
cursuri şi care
îndeplinesc cerinŃele
legale se pot adresa celei
mai apropiate unităŃi
locale din reŃeaua
A.J.O.F.M. Hunedoara
cu o cerere în acest sens.
Documentele necesare
înscrierii la cursuri sunt:
adeverinŃă pentru
persoanele aflate în
căutarea unui loc de
muncă, carnet de şomer
pentru şomerii
indemnizaŃi, copie act
studii, copie certificat de
naştere, copie certificat de
căsătorie, copie act de
identitate.

DURATA
ORE
360
720
720
720
150
150
150
150
360
720
252
360
180
360
360
120
725
360
360
360
360
360
120
360
720
150
150
150
432
729
720
720

Cum se realizează formarea
profesională a persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă?
Programele de formare
profesionalã asigură, conform
legii, iniŃierea, calificarea,
recalificarea, perfecŃionarea şi
specializarea persoanelor în
cãutarea unui loc de muncă.
Formele prin care se realizeazã
formarea profesionalã a
persoanelor in cãutarea unui loc de
muncă sunt: cursuri, stagii de
practică şi specializare, precum şi
alte forme, în condiŃiile legii.
Ce se întâmplă dacă, în perioada
în care persoana respectivă
beneficiază de servicii de formare
profesională se încadrează în
muncă?
Persoanele care beneficiazã de
servicii de formare profesionalã
gratuite şi se încadreazã în muncã,
potrivit legii, pot beneficia în
continuare, pânã la finalizarea
programului de formare
profesionalã început, de serviciile
de formare profesionalã gratuite la
care aveau dreptul dacã nu s-ar fi
angajat.

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ DEVA
organizează în luna iulie cursuri în ocupaŃiile:

OcupaŃia /
calificarea

Zona

Data
incepere

Durata
in luni

Lucrator in comert

Orastie

16.07.2012

2.5

Bucatar
Zidar pietrar
tencuitor

Orastie

16.07.2012

5

Brad

16.07.2012

5

Conditii de acces
invatamant primar
invatamant minim
obligatoriu
invatamant minim
obligatoriu

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ
PETROŞANI
organizează în luna iulie cursuri în ocupaŃiile:
OcupaŃia / calificarea

Zona

Data
incepere

Durata
in luni

Conditii de acces

Petrosani

16.07.2012

3

Invatamant primar

Petrosani

16.07.2012

5

invatamant minim
obligatoriu

Operator confectioner
industrial
Zidar pietrar tencuitor

Meseria de bucătar………..
Bucătarul realizează preparate culinare după diferite reŃete care să satisfacă exigenŃele consumatorilor. În acest scop, el se
ocupă de pregătirea produselor alimentare pentru gătit. Măsoară cantităŃile necesare, le amestecă progresiv conform reŃetei, le pune
la dospit, fermentat, copt sau fiert. După ce preparatele culinare au fost pregătite, urmează împărŃirea lor în porŃii.
Bucătarul utilizează în activitatea sa diferite produse alimentare, unelte şi maşini cu ajutorul cărora transformă alimentele în
preparate culinare.
Pregătirea generală minimă la înscrierea la curs: învăŃământ minim
Durata de pregătire:
obligatoriu.
Durata cursului şi calculul orelor:
Durata cusului: 720 ore (20 săptămâni)
CompetenŃe profesionale pentru ocupaŃia de bucătar (conform cu
standardele ocupaŃionale):
Calculul orelor: 720 ore: 6 ore/zi
- Comunicarea la locul de muncă
pregătire teoretică şi 8 ore/zi instruire
- Desfăşurarea muncii în echipă
practică(5 zile/săptămână)
- Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de muncă
Pregătirea teoretică:240 ore
- Asigurarea condiŃiilor igienico-sanitare
- Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităŃii secŃiei
- Prevenirea poluării mediului
- Întocmirea documentelor specifice
- Pregătirea antreurilor calde şi reci
- Pregătirea fripturilor
- Pregătirea gustărilor calde şi reci
- Pregătirea mâncărurilor din carne
- Pregătirea mâncărurilor din legume, orez, ouă, paste făinoase
- Pregătirea preparatelor lichide
- Prepararea dulciurilor (deserturilor)
- Pregătirea fondurilor glace
- Prepararea mâncărurilor cu peşte şi fructe de mare
- Realizarea aluaturilor de bază
- Realizarea salatelor
- Realizarea sosurilor

Întrebări frecvente… Întrebări frecvente… Întrebări frecvente… Întrebări frecvente…
Ce drepturi au persoanele care beneficiază gratuit de serviciile de formare profesională?
a) beneficiază de pregãtire teoreticã şi practicã pe toatã durata cursului şi pot sã susŃinã, gratuit, de cel mult douã ori examenul de absolvire la
finalizarea acestuia;
b)beneficiază de rechizite şi materiale de instruire şi pot sã primeascã în folosinŃã manuale;
c) beneficiază, dacã este cazul, de echipament de protecŃie pe timpul instruirii practice;
d) beneficiază, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregãtire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, dupã caz, de
decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasãri în cursul unei luni, dacã nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire, în condiŃiile
prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru salariaŃii instituŃiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegãrii şi detaşãrii
în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãŃii, în interesul serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport
în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregãtire;
e) beneficiază de consultaŃii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventãrii cursului.
Pentru traseele prevãzute mai sus, pentru care nu se elibereazã abonamente, persoanele au dreptul sã beneficieze de decontarea biletelor de cãlãtorie
pe mijloacele de transport în comun.
Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire sau locuiesc la o distanŃã mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul, pe perioada
cât participã la pregãtirea profesionalã sã beneficieze de cazare şi de o sumã de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevãzut de reglementãrile în
vigoare pentru salariaŃii instituŃiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în
cazul deplasãrii, în cadrul localitãŃii, în interesul serviciului.
Persoanele care beneficiazã de drepturile prevãzute mai sus nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul
de la domiciliu la unitatea de pregãtire.

Legea 72/2007-privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenŃilor
Angajatorii care încadrează în muncă cu contract individual de muncă pe durata
determinată cu normă întreagă sau timp parŃial, elevi şi studenŃi pe perioada
vacanŃei de vară beneficiază de un stimulent financiar lunar, de la data începerii
perioadei de vacanŃă, dacă încadrarea s-a făcut la acea dată sau, după caz, de la
data încadrării în muncă. Stimulentul financiar lunar reprezintă o sumă egală cu
50% din valoarea indicatorului social de referinŃă în vigoare, în luna pentru care
se acordă acest stimulent financiar. Valoarea indicatorului social de referinŃă
este de 500 ron. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de
60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Nu beneficiază de acest stimulent
financiar:
a)angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenŃi anterior datei de
începere a vacanŃei stabilite potrivit legii
b)angajatorii care au beneficiat pentru elevii si studenŃii respectivi de acest
stimulent financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului
calendaristic.

In vederea acordării stimulentului financiar lunar, angajatorii
încheie cu agenŃia pentru ocuparea forŃei de muncă judeŃeană, în
termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenŃilor aflaŃi
în perioada vacanŃelor, o convenŃie. Angajatorii depun la agenŃia
pentru ocuparea forŃei de muncă judeŃeană, o cerere însoŃită de
următoarele documente:
1. Tabel nominal cuprinzând elevii şi studenŃii incadraŃi în
muncă pe perioada vacanŃelor.
2. AdeverinŃă eliberată de instituŃia de invăŃământ prin care
se atestă că persoana are statut de elev sau student,
cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de
vacanŃă.
3. Actul de identitate al elevului sau studentului, în copie.
4. Copia contractului de muncă.
5. DeclaraŃie pe propria raspundere a angajatorului.

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN JUDEłUL
HUNEDOARA

PAGINA ANGAJATORULUI
LOCURI DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE: 25.06.2012
DEVA
Denumire agent
MACON SRL
SPITALUL JUDETEAN DEVA
SPITALUL JUDETEAN DEVA
OLCOVEN SRL
COLINA 2011

Meseria
inginer mecanic
asistent medical generalist
asistent medical generalist
reprezentant comercial
agent comercial

MAGNUS INVEST
COLINA 2011
MOS OPINCA
VEROCOSMI SRL
BONIMET
XILAI
TENG DA 888 SRL
MOS OPINCA
VEROCOSMI SRL
INTREPRINDERE INDIVIDUALA D
COLINA 2011
PASTRIK PEK
AUTO SCHUNN SRL

amanetar
magaziner
bucatar
bucatar
bucatar
ospatar (chelner)
ospatar (chelner)
barman
barman
frizer
vanzator
vanzator
vanzator

MCDONALD S ROMANIA

lucrator comercial
vanzator la domiciliul clientului pe baza de
comanda
infirmier/infirmiera
zidar rosar-tencuitor
betonist
mozaicar (exclusiv restaurator)
instalator apa, canal
zugrav
sudor
mecanic auto
brutar
patiser
excavatorist pentru excavatoare cu rotor de
mare capacitate
confectioner-asamblor articole din textile

SC TERRA MARKETING RIB 2003 SRL
SPITALUL JUDETEAN DEVA
PIENAR INSTAL CONSTRUCT SRL
MACON SRL
CONSUL S.R.L.DEVA
CONSUL S.R.L.DEVA
CONSUL S.R.L.DEVA
REVA
AUTO SCHUNN SRL
COLINA 2011
COLINA 2011
PIENAR INSTAL CONSTRUCT SRL
SIMBOL FASHION
WABERER S ROMANIA SA
SC TANTAL RECYCLING PAPER SRL
PIENAR INSTAL CONSTRUCT SRL
COLINA 2011
SEWS ROMANIA SRL
VULCAN
AGROALIMENT SRL
DANDIA IMPORT EXPORT SRL
VULCAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI VULCAN
PETRILA
SC SIMAR SA
ECO FRIGOTEHNICA SRL
RAI LIBO SRL
RAI LIBO SRL
BLACK CLOVER SRL

sofer autocamion/masina de mare tonaj
sofer autocamion/masina de mare tonaj
muncitor necalificat la demolarea cladirilor,
captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie,
parchet
ambalator manual
muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor

www.anofm.ro

Adr. loc munca
Deva, Str: Sintuhalm, nr:1, Tel:213930
Deva, Str: 22.Dec, nr:58, Tel:0254215051
Deva, Str: 22.Dec, nr:58, Tel:0254215051
Mintia, Str: Mintia, nr:203D, Tel:0723004041
Deva, Str: Bejan, nr:61, Tel:0746297315
Hunedoara, Str: Iancu de Hunedoara, nr:1,
Tel:0740214810
Deva, Str: Bejan, nr:61, Tel:0746297315
Deva, Str: Coziei, nr:32, Tel:0730232402
Vetel, Str: Vetel, nr:10A
Deva, Str: Iuliu Maniu, nr:6, Tel:218440
Deva, Str: SANTUHALM, nr:35 a,
Deva, Str: Mihail Eminescu, nr:93, Tel:0723686859
Deva, Str: Coziei, nr:32, Tel:0730232402
Vetel, Str: Vetel, nr:10A,
Deva,22 Decembrie,bl.41, Parter
Deva, Str: Bejan, nr:61, Tel:0746297315
Deva, Str: Arras, bl:F, Tel:0748551787
Arad, Str: CALEA RADNEI, nr:247, Tel:0254228099
Bucuresti Sector 1, Str: BD.MAGHERU, nr:24A,
Tel:0723800809
Mioveni, Str: MIHAI EMINESCU, bl:P17, ap:1,
Tel:0254231444
Deva, Str: 22.Dec, nr:58, Tel:0254215051
Simeria, Str: TRAIAN, nr:34, Tel:0729229837
Deva, Str: Sintuhalm, nr:1, Tel:213930
Deva, Str: Decebal, bl:p, ap:mezai, Tel:211130
Deva, Str: Decebal, bl:p, ap:mezai, Tel:211130
Deva, Str: Decebal, bl:p, ap:mezai, Tel:211130
Simeria, Str: Atelierului, nr:32, Tel:260164
Arad, Str: CALEA RADNEI, nr:247, Tel:0254228099
Deva, Str: Bejan, nr:61, Tel:0746297315
Deva, Str: Bejan, nr:61, Tel:0746297315

Locuri
1
5
4
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
5
1
2
2
21
1
1
1
1
4
2
1

Simeria, Str: TRAIAN, nr:34, Tel:0729229837
Deva, Str: Marasti, nr:et1, Tel:0744175334
Miercurea Ciuc, Str: PRINCIPALA, nr:79/c,
Tel:0266314500
Deva, Str: Depozitelor, nr:5, Tel:0254231098

2
1
10
1

Simeria, Str: TRAIAN, nr:34, Tel:0729229837
Deva, Str: Bejan, nr:61, Tel:0746297315

2
1

Deva, Str: Zarandului, nr:166, Tel:0254206600

39

vanzator

Vulcan, Str: Preparatiei, nr:8, Tel:571475

1

sofer de autoturisme si camionete
sofer de autoturisme si camionete

Vulcan, Str: 01.Mai, nr:5, Tel:
Vulcan, Str: Mihai Viteazu, nr:31, Tel:570340

1
1

paznic
montator pereti si plafoane din ghips-carton
lucrator comercial
casier
sofer autocamion/masina de mare tonaj

Petrosani, Str: Gheorghe Doja, nr:2si4, Tel:541233
Vulcan, Str: Preparatiei, bl:7, ap:16, Tel:543665
Petrila, Str: REPUBLICII, nr:54, Tel:0727306293
Petrila, Str: REPUBLICII, nr:54, Tel:0727306293
Criseni, Str: Industriala, nr:404, Tel:0260612972

1
1
1
1
1

Hunedorenii aflaŃi în căutarea unui loc de muncă pot obŃine informaŃii actualizate privind ofertele înregistrate în evidenŃa A.J.O.F.M.
Hunedoara în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-16.00 apelând numerele de telefon 0254216151 sau 0254216150

HUNEDOARA
Denumire agent
BCR ASIGURARI DE VIATA VIG
MAGNUS INVEST
SC TOUR EXPERT SRL
GROUP AKE TRANS
LA SCARPA BY G SRL
KOMORA ANIFLOR
SC TOUR EXPERT SRL
TONIC IMPORT EXPORT
SC TOUR EXPERT SRL
SC TOUR EXPERT SRL
NICOLAS TRADING SRL
VIOVERONA
ASECCO 2004 SRL
AXIS CORPORATE SECURITY
MARGUARD
VESA FLORIN CONSTRUCT INT IND
MIRAMON PREST COM SRL
SC GLIAL TEAM EXIM SRL -2002
SC GLIAL TEAM EXIM SRL -2002
I.C.S.H.-S.A. HUNEDOARA
MIRAMON PREST COM SRL
I.C.S.H.-S.A. HUNEDOARA
SC GLIAL TEAM EXIM SRL -2002
PRAZ FASHION SRL
STYL CLASSIC SRL
LA SCARPA BY G SRL
PRAZ FASHION SRL
UZINGRUP VEST SRL
INTER-METACO SA
I.C.S.H.-S.A. HUNEDOARA
UZINGRUP VEST SRL
VESA FLORIN CONSTRUCT INT IND
SC GLIAL TEAM EXIM SRL -2002
SOLREX SRL
SEWS ROMANIA SRL
CADELPLAST GROUP
ND LOGISTICS ROMANIA
BRAD
SITIX SRL
SITIX SRL
DELICIA COMPREST SRL BRAD
CALEA FERATA INGUSTA SRL BRAD
CALEA FERATA INGUSTA SRL BRAD
CALEA FERATA INGUSTA SRL BRAD
DRAGOIU ELECTRIC
APP TEXTIL SA BRAD
APP TEXTIL SA BRAD
SITIX SRL
CALAN
PRIORITAR IMPEX SRL CALAN
HATEG
SC ANIELA & SORIN COM SRL
TARA HATEGULUI
CANDA INSTAL SRL -D.
CANDA INSTAL SRL -D.
MARMURAR DE RUSCHITA SRL
TARA HATEGULUI
ORASTIE
VOITUR SRL
VOITUR SRL
PRESCOM AUTO SRL
MERCUREAN BRUTARIE
SOGECO ROMANIA SRL
KLF KABLLEX SRL
LUPENI
S.C. X-PERIENCE SEVEN S.R.L.
AUTOCOM AMICII GLC SRL

Meseria
consilier financiar-bancar
amanetar
receptioner de hotel
dispecer
lansator produse
bucatar
bucatar
ospatar (chelner)
ospatar (chelner)
camerista hotel
vanzator
vanzator
vanzator
agent de securitate
agent de interventie paza si ordine
zidar rosar-tencuitor
zidar rosar-tencuitor
fierar betonist
dulgher (exclusiv restaurator)
sudor manual cu arc electric
lacatus mecanic
lacatus-montator
lacatus mec. de intretinere si reparatii universale
mecanic intretinere si rep. masini de cusut ind.
confectioner articole din piele si inlocuitori
cusator piese din piele si inlocuitori
confectioner-asamblor articole din textile
sofer autocamion/masina de mare tonaj
sofer autocamion/masina de mare tonaj
masinist la masini pentru terasamente (ifronist)
macaragiu
munc. necal. la demolarea cladirilor, captuseli
zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet
muncitor necalificat la spargerea si taierea
materialelor de constructii
muncitor necalificat in industria confectiilor
muncitor necal. la asamblarea, montarea pieselor
lucrator sortator deseuri reciclabile
manipulant marfuri

Adr. loc munca
HD,G.Enescu, nr:22,Tel:0749146414
HD,Iancu de Hunedoara, nr:1,Tel:0740214810
Cincis,LACULUI, nr:84, Tel:0723502205
Turda, CALEA VICTORIEI, nr:110, ap:4, Tel:0740335676
Hateg, Str: Progresului, nr:36A, Tel:0722539766
HD,Muresului, nr6:,ap33, Tel:722648624
Cincis,LACULUI, nr:84,Tel:0723502205
Hunedoara, Str: Buituri, nr:31, Tel:0745320850
Cincis,LACULUI, nr:84,Tel:0723502205
Cincis,LACULUI, nr:84,Tel:0723502205
Teliucu Inferior,Ograzilor, nr:8,Tel:0254738111
HD,George Enescu, nr:1,ap:122, Tel:0737157201
Hunedoara, Str: Dacia, nr:2, ap:46, Tel:0751301456
Deva, Str: Nicolae Balcescu, bl:B, ap:18, Tel:0354/412666
Sintandrei, Str: Sintandrei, nr:99, Tel 0744702836:
HD,ELIBERARII, nr:5, bl:2, ap:46, Tel:0727250588
Hunedoara, Str: Mihai Viteazu, nr:46, Tel:745520
HD,Transilvaniei, nr:1, Tel:0254717148
HD,Transilvaniei, nr:1,Tel:0254717148
Hunedoara, Str: Constantin Bursan, nr:8, Tel:713050
Hunedoara, Str: Mihai Viteazu, nr:46, Tel:745520
Hunedoara, Str: Constantin Bursan, nr:8, Tel:713050
HD,Transilvaniei, nr:1,Tel:0254717148
PARC INDUSTRIAL, nr:2,Tel:0354412400
Teliucu Inferior,Trandafirilor, nr:7,Tel:0254738518
Hateg, Str: Progresului, nr:36A, Tel:0722539766
HD,PARC INDUSTRIAL, nr:2,Tel:0354412400
Hunedoara, Str: Victoriei, nr:5, Tel:744880
Deva, Str: Octavian Goga, nr:1, Tel:219490
Hunedoara, Str: Constantin Bursan, nr:8, Tel:713050
Hunedoara, Str: Victoriei, nr:5, Tel:744880

bucatar
ospatar (chelner)
vanzator
sudor
lacatus mecanic
frezor universal
electrician exploatare retele electrice
operator confectioner industrial imbracaminte din
tesaturi, tricotaje, materiale sintetice
marcator piese
munc.necal.la ambalarea prod. solide, semisolide

Loc
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
6
2
2
3
2
2
5
1
5
2
1
1
1
10
1
2
1
1

HD,ELIBERARII, nr:5, bl:2, ap:46, Tel:0727250588

3

HD,Transilvaniei, nr:1,Tel:0254717148
Hunedoara, Str: Serei, nr:25, Tel:0254744884
Deva, Str: Zarandului, nr:166, Tel:0254206600
Hunedoara, Str: Carpati, nr:51-55, Tel:0737040812
BACIA DN 66 NR.182A 0374904712

2
4
10
1
1

Brad, Str: Liceului, nr:35, Tel:0731367434
Brad, Str: Liceului, nr:35, Tel:0731367434
Brad, Str: Libertatii, nr:39/4, Tel:
Criscior, Str: Criscior, nr:1, Tel:0254617012
Criscior, Str: Criscior, nr:1, Tel:0254617012
Criscior, Str: Criscior, nr:1, Tel:0254617012
Brad, Str: DACILOR, nr:22, bl:22, ap:24, Tel:612245

2
2
2
4
4
2
2

Brad, Str: Avram Iancu, nr:54, Tel:0254612745
Brad, Str: Avram Iancu, nr:54, Tel:0254612745
Brad, Str: Liceului, nr:35, Tel:0731367434

9
7
2

vanzator

Calan, Str: Bradului, nr:9a, Tel:731211

1

bucatar
bucatar
zidar rosar-tencuitor
dulgher restaurator
sofer autocamion/masina de mare tonaj
femeie de serviciu

Hateg, Str: Dr. Victor Babes, nr:37, Tel:772295
Hateg, Str: Tudor Vladimirescu, nr:30 B, Tel:770169
Hateg, Str: Uzinei, nr:3, Tel:0762574722
Hateg, Str: Uzinei, nr:3, Tel:0762574722
VOISLOVA, Str: ZONA IND. GARA, nr:1, Tel:
Hateg, Str: Tudor Vladimirescu, nr:30 B, Tel:770169

2
1
1
1
1
1

ospatar (chelner)
barman
mecanic auto
muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide si semisolide
muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor
muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor

Orastie, Str: Muresul, nr:7, Tel:0254242462
Orastie, Str: Muresul, nr:7, Tel:0254242462
Orastie, Str: Progresului, nr:57, Tel:247152

2
2
1

Orastie, Str: Tudor Vladimirescu, nr:80, Tel:247165

1

Orastie, Str: Luncii, nr:18, Tel:0254/206280

4

Orastie, Str: Nicolae Titulescu, nr:60, Tel:0254243916

1

ospatar (chelner)
croitor

Lupeni, T.Vladimirescu, nr:110,ap:1, 0725620218
Lupeni, Str: Pacii, nr:2 bis, Tel:560525

2
2

Hunedorenii aflaŃi în căutarea unui loc de muncă pot obŃine informaŃii actualizate privind ofertele înregistrate în evidenŃa A.J.O.F.M.
Hunedoara în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-16.00 apelând numerele de telefon 0254216151 sau 0254216150

PETROSANI
Denumire agent
SC. GENERALA I.D.SIRBU PETRILA
GTS COMPANY SRL
SOCOM UNIREA
SOCOM UNIREA
ROSSI FORTUNA SRL
ROSSI FORTUNA SRL
COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU
SC GEROM INTERNATIONAL SA
ELCOMPET SRL
SOCIETATEA DE COMERT SI IMPORT
EXPORT EMA S.R.L.

Meseria
secretar scoala
ospatar (chelner)
dulgher (exclusiv restaurator)
mecanic auto
confectioner-asamblor articole din textile
confectioner-asamblor articole din textile
sofer de autoturisme si camionete
sofer autocamion/masina de mare tonaj
munc. necal. la demolarea cladirilor, zidarie,
placi mozaic, faianta, gresie
muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide si semisolide

Petrosani, Str: Avram Iancu, nr:1, Tel:0254548068

1

Oradea, Str: CUZA VODA, nr:28, Tel:0259/456677

1

SOCOM UNIREA

munc.necal. la asamblarea, montarea pieselor

Petrosani, Str: Nicolae Balcescu, nr:1, Tel:542763

3

Tara

Ocupatie

Austria

Drujbist

Danemarca

Stagiar-lucrator
calificat in ferme
de cresterea
animalelor

Danemarca

Danemarca

Germania

Norvegia

Norvegia

Medic patolog

Medic specialist
radiolog
Proiectant
electrotehnica
Programator
software/SPS
Programator
roboti
Manager proiect
Manager santier
constructii
Proiectant
mecanica

Asistent medical
generalist

Senior Inginer de
proces

Sudor

Nr
loc

20

Limbi
straine
germana
nivel
mediuavansat

30

Engleza
foarte
bine

1

Engleza
foarte
bine

1.300 euro/luna(net)
Aprox.1260 euro brut
lunar.Se scad contributia
sociala, chiria lunara si
impozitul.Informatii
ref.impozitarea veniturilor
gasiti pe linkul
http://www.skat.dk/getFile.
aspx?Id=83340.
Conform contractului
colectiv in domeniu. Salariul
de pornire in primele luni
(cand se participa si la
cursuri de lb.daneza) este in
jur de 6000-7000 euro brut
se majoreaza, in functie de
calif., experienta si functie.

3

Engleza
sau
germana
foarte
bine

Salariul minim pentru medic
specialist este 93.000 euro
brut pe an, la care se
adauga ale bonusuri.

Salariu

Adr. loc munca
Petrila, Str: T. Vladimirescu, nr:3, Tel:0254/550614
Aninoasa, Str: Danutoni, nr:303A, Tel:0254543452
Petrosani, Str: Nicolae Balcescu, nr:1, Tel:542763
Petrosani, Str: Nicolae Balcescu, nr:1, Tel:542763
Petrosani, Str: Lunca, nr:117, Tel:0254516868
Petrosani, Str: Lunca, nr:117, Tel:0254516868
Vulcan, Str: N. Titulescu, nr:63, Tel:0254/570525
Petrosani, Str: 01.Dec.1918, nr:1, Tel:0254547777

Durata
contract
6 luni cu
posibilitatea
de prelungire
inca 3 luni
6-18 luni.37
ore saptamanal. Daca se
fac ore
suplimentare
se platesc
conf.contractu
lui de munca

Termen
valabilitate

15.07.2012

15.09.2012

Perioada
nelimitata. 37
ore
saptamanal

06.07.2012

Perioada
neliminata. 37
ore
saptamanal

27.07.2012

Locuri
1
1
1
2
5
2
1
2

Mod de aplicare
Se trimite cv in limba romana sau germana la
adresa de email:
szilard.tanko@menfortrees.eu
CV EUROPASS, în lb.engleză, cu poza;dipl.de
bacalaureat si foaia matricola (pt.absolventi
liceu);dipl. licenta sau adev. de la facultate
valabila si foaia matricolă (pt. absolv.de
facultate).Actele se vor traduce autorizat în
engleză si se trimit scanate la:
west@workindenmark.dk.Scrieti in subiectul
mesajului Agriculture trainee from Romania
Trimiteti CV, scrisoare de intentie; copia
certificatului medical de specialitate, la
Bjarne.Nielsen@shs.regionsyddanmark.dk.
Precizati in subiectul mailului: Application,
pathologist consultant. Se trimite si cazierul
judiciar original, scanat. Pentru alte
informatii, sunati la dl. Bjarne Nielsen, sef de
clinica, tel 45 7418 2625 sau +45 2133 7908.
Trimiteti CV, scrisoare de intentie; copia
certificatului medical de specialitate pe
adresa:susanne.elkjaer@shs.regionsyddanm
ark.dk. Se trimite si cazierul judiciar original,
scanat. Pentru alte informatii, sunati la
dl.Jens Bonde Petersen, Clinic Manager, tel
+45 23 65 86 82 sau la dl.Harro Bitterling,
Clinic manager, +45 21 45 22 59.

1
1
1
1

Bune cunostinte de limba engleza (scris
si vorbit) si cunostinte de baza de limba
germana
Salariu - Nespecificat

1
1

2

10

10

Nespecificata
Limba
germana
(avantaj)
Engleza
fluent (scris
si vorbit)
Engleza bune
cunostinte
sau
norvegiana
/suedeza/
daneza

30.06.2012

6400-9000 euro
brut/luna(in functie de
experienta)

Permanent/
Timp de lucru
40ore/sapt.
Nedeterm. Se
lucreaza 7,5
ore/zi, 37,5
ore/sapt.

01.07.2012

19 Euro brut/ora, orele
suplimentare se platesc
in conformitate cu legile
norvegiene

4 saptamani
lucru si 2
saptamani
pauza sau 14
zile lucru si 21
zile pauza

30.06.2012

1500 - 2100 Euro
brut/luna

31.10.2012

Se transmite CV cu fotografie, in limba
engleza la adresa de e-mail
incoming1@arbeitsagentur.de, in atentia
dnei. Anita Paluszek, cu specificarea postului
pt. care se aplica, a datei de la care
aplicantul este dispus sa inceapa activitatea
si a salariului pe care il solicita.
Se transmit C.V -ul si certificatul/diploma de
asistent medical generalist in limba
germana, romana sau engleza la adresa de email job@domus-mea.de.
Se trimite scrisoare de intentie si CV Europas
in una din limbile:engleza, franceza,
germana la angajator, adresa de email:Erik.dambo@atkinsglobal.com
Se inregistreaza CV-urile in limba engleza la:
http://www.imsinternational.com/nivaa2/ni
vaa3/candidate_portal.php.Certificatele
originale se trimit angajatorului inainte de
inceperea lucrului Persoane de contact:Ilona
Harris si Magdalena Sawicka,
tel:004755104200

Hunedorenii aflaŃi în căutarea unui loc de muncă pot obŃine informaŃii actualizate privind ofertele înregistrate în evidenŃa A.J.O.F.M.
Hunedoara în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-16.00 apelând numerele de telefon 0254216151 sau 0254216150

OCUPAłIA DE ZIDAR PIETRAR TENCUITOR – COD N.C. 7122.2.1
Meseria de Zidar pietrar tencuitor, aparŃine
domeniului ConstrucŃii şi amenajarea teritoriului, programă
ce cuprinde un număr total de 720 de ore, din care 240 ore
teorie şi 480 ore practică.
Zidarul pietrar tencuitor execută elemente de
construcŃii(pereŃi portanŃi, neportanŃi, de compartimentare,
stâlpi, arce, bolŃi, cupole, etc.) din zidării de complexităŃi
diferite folosind pietre naturale sau artificiale,
confecŃionate din materiale arse (cărămizi, blocuri
ceramice, etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau
a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de
monolit sau blocuri, prin asezarea lor în rânduri orizontale
şi imbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant
(mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corecteaz
defectele de execuŃie.
ParticipanŃii la programul de formare trebuie să fie
absolvenŃi de minim 8 clase, să fie înregistraŃi la agenŃiile
şi punctele de lucru din Valea Jiului ca şomeri indemnizaŃi
sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Aceştia
vor fi consiliaŃi de consilierul de orientare în carieră,
recomandaŃi şi înscrişi pentru această meserie.

În urma absolvirii cursului, cursanŃii dobândesc
următoarele unităŃi de competenŃă:
- comunicare la locul de muncă
- lucrul în echipa
- efectuarea unor calcule matematice simple
- dezvoltarea profesională proprie
- planificarea activităŃii zilnice
- aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de
protecŃie a mediului şi de PSI
- organizarea locului de muncă
- intreŃinerea stării de funcŃionare a echipamentelor de lucru
- asigurarea calităŃii lucrărilor executate
- executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
- prepararea mortarelor pentru zidarii şi tencuieli
- executarea zidăriilor simple
- executarea zidăriilor din piatră naturală
- executarea zidăriilor de complexitate medie
- executarea zidăriilor de mare complexitate
- executarea tencuielilor simple
- executarea tencuielilor decorative
- executarea tencuielilor de mare complexitate
- executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de
locuit

COMUNICAT DE PRESĂ
06.2012
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Axa prioritară: 5 Promovarea Masurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenŃie: 5.1 Dezvoltarea si implementarea
masurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Dezvoltarea serviciului de informare si
consiliere profesionala prin infiintarea
Cabinetelor de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera
Contract POSDRU/103/5.1/G/76900

In cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciului de

CABINETUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI
ORIENTARE ÎN CARIERĂ HUNEDOARA
organizează
BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ
Evenimentul va avea loc la sediul Cabinetului de
Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră
Hunedoara, str. Libertatii, nr. 9.

informare şi consiliere profesională prin înfiinŃarea

La aceste evenimente sunt invitati sa participe toti
angajatorii din judetul Hunedoara.

Cabinetelor de Informare, Consiliere şi Orientare în

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la:

Carieră”, implementat de AsociaŃia non-profit L&C
Consulting în parteneriat cu AJOFM Hunedoara, se
va organiza in data de 29.06.2012, incepând cu ora
09.00, Bursa Locurilor de Muncă.

Adresa : str. Libertatii, nr. 9, Hunedoara
Program de activitate: Luni – Vineri, interval orar 08.00 – 16.00
Telefon: 0254.710.123
e-mail:office@lcconsulting.ro
web: www.lcconsulting.ro
persoana de contact: consilier Marinela Hiticas, consilier Adriana
Marchidan
Manager Proiect: Cristian NEAMłU

Hunedorenii aflaŃi în căutarea unui loc de muncă pot obŃine informaŃii actualizate privind ofertele înregistrate
în evidenŃa A.J.O.F.M. Hunedoara în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-16.00 apelând numerele de telefon
0254216151 sau 0254216150

