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            Comunicat de presă 

 

 
          SelecŃie de personal organizată la sediul A.J.O.F.M. BistriŃa - Năsăud 

 

 

 
AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă BistriŃa – Năsăud organizează în data de 21 

noiembrie 2014 o selecŃie de personal pentru 6 agenŃi economici din BistriŃa, care au solicitat 

această activitate. 

Pentru selecŃia din data de 21 noiembrie sunt anunŃate 214 locuri de muncă vacante, după cum 

urmează: 

• pentru persoanele cu studii superioare – 5 locuri de muncă; 

• pentru persoanele cu studii medii şi profesionale – 209 locuri de muncă; 

           Ramurile de activitate în care sunt oferite locurile de muncă vacante sunt: 

- fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic; 

- fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule; 

- fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice; 

- fabricarea de echipamente electrice şi electronice ; 

- pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile ; 

- fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie; 

Meseriile aferente locurilor de muncă oferite sunt : Proiectant inginer mecanic (2 posturi), 

Proiectant inginer electrotehnist (1 post), Inginer maşini unelte (2 posturi), Secretar (1 post), 

Cofetar (30 posturi), Patiser (30 posturi), Agent de intervenŃie pază şi ordine (1 post), ConfecŃioner 

izolaŃii la conductori electrici (2 posturi), ConfecŃioner toroane la conductori electrici (2 posturi), 

Lăcătuş mecanic (20 posturi), Operator maşini unelte cu comandă numerică (20 posturi), Sculer 

matriŃer (11 posturi), Sudor (30 posturi), ConfecŃioner montator tâmplărie aluminiu şi mase plastice 

(5 posturi), ConfecŃioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice (5 posturi), Gestionar (1 post), 
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Operator prelucrare mase plastice (10 posturi), Stivuitorist (2 posturi), Tâmplar universal (5 posturi), 

Muncitor necalificat (34 posturi). 

Pentru cele 10 posturi de operator prelucrare mase plastice se caută tineri cărora să li se încheie 

contracte de ucenicie la locul de muncă (ucenicul nu are calificare pentru ocupaŃia în care se 

organizează ucenicia la locul de muncă). 

Pentru celelalte meserii, pot participa la selecŃie toate persoanele aflate în căutarea unui loc de 

muncă, precum şi şomerii indemnizaŃi şi neindemnizaŃi aflaŃi în evidenŃele AJOFM BistriŃa – Năsăud. 

Persoanele care corespund acestor condiŃii sunt invitate să se prezinte vineri, 21 noiembrie, cu 

începere de la ora 10,00, la sediul agenŃiei din BistriŃa, str.Gării, nr.2 – 4.  

CandidaŃii sunt rugaŃi să aiba întocmit un CV model Europass (http://www.anofm.ro/cv-europass)  şi 

să prezinte o copie a diplomei de calificare (pentru meseriile care necesită calificare). 
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