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COMUNICAT DE PRESA 

Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu 

persoanele aflate încăutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de 

serviciu. 

  A.J.O.F.M. Timis realizeaza servicii de medierea muncii, gratuite şi constau în:  

- informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin 

publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; 

- medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi 

ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; 

- organizarea burselor locurilor de muncă; 

- preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă 

cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora. 

Bursa locurilor de munca, eveniment major de plasare şi mediere în muncă, este o actiune 

care aduce împreună agenţii economici interesaţi de găsirea de personal nou şi potenţialul disponibil 

de forţă de muncă în vederea creşterii gradului de ocupare in judeţ. Bursa este o bună oportunitate 

atât pentru angajatori, care pot să îşi găsească personal pentru slujbele neacoperite, dar şi pentru 

viitorii angajaţi care pot obţine un job de calitate, în funcţie de pregătirea şi experienţa avută. 

Anul acesta Bursa Generala a Locurilor de Munca organizata in data de 19 aprilie a avut un 

impact mai pregnant fata de anii trecuti datorita implicarii Departamentul de AsistentaSociala, FEAA 

si  FLIT din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, prin intermediul studentilor sai voluntari precum 

si prin diversitatea ofertelor de locuri de munca oferite de angajatori.    

La o lună de la organizareaBursei Generale a Locurilor de Muncă, la nivelul judeţuluiTimis, 

bilanţul este unul pozitiv. Peste 248 de persoane au fost incadrate in munca din care 87 sunt tineri 

pana in 25 de ani, iar 57 din categoria de varsta 35-45 de ani.  
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Din cele 248 de persoane incadrate,  37 sunt  cu studii superioare, 86 invatamant liceal si post 

liceal, 76 invatamant profesional si de ucenicie si 49 invatamant general sau incomplet. 
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