
  

 

 

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DÂMBOVIŢA 
Operator de date cu caracter personal nr. 563 
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, Târgoviste 
Tel.: +4 0245 615 932; Fax: +4 0245 615 932 
e-mail:ajofm@db.anofm.ro 
www.dambovita.anofm.ro 

 

 

                                                                                               Nr 4426/09.08.2018 

 

500 de locuri de muncă disponibile 

 pentru persoanele interesate să participe la Bursa Locurilor de Muncă 
 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa în parteneriat cu Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa, organizează în data de 10 august 2018  Bursa  Locurilor de Muncă. 

Acţiunea se va desfăşura la Moreni în incinta Clubului „Flacăra”, începând cu ora 10.00. 

 

Acţiunea  se încadrează în seria de evenimente organizate la solicitarea pieței muncii. 

Până în prezent au confirmat participarea 18 agenţi economici, cu o  ofertă de 515 de locuri de 

muncă, care se adresează persoanelor atât cu studii superioare, cu studii medii cât şi celor fără 

calificare. 

Dintre acestea menţionăm : 

- inginer mecanic ; 
- inginer tehnolog metalurg ; 
- inginer mecatronist ; 
- inginer constructor ; 
- inginer producție ; 
- administrator rețea calculatoare ; 
- manager achiziții ; 
- asistent manager ; 
- tehnician prelucrari mecanice ; 
- tehnician calitate ; 
- agent securitate ; 
- lăcătuș mecanic; 
- rectificator ; 
- operator comandă numerică ; 
- operator cablaje auto ; 
- galvanizator ; 
- fierar – betonist ; 
- bucatar ; 
- ospătar ; 
- sudor ; 
- stivuitorist ; 
- confecționer articole textile ; 
- electrician ; 
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- muncitor necalificat  în industria confecțiilor textile ; 
- muncitor necalificat în industria metalurgică ; 
- muncitor necalificat în construcții. 
 

Persoanele care doresc să lucreze în străinătate, se pot adresa consilierului Eures, care prezintă 
oferta din Uniunea Europenă cu 1217 locuri de muncă vacante. 

         

Activitatea de identificare a locurilor de muncă vacante este în plină desfășurare, iar angajatorii 

interesați să participe, pot depune situațiile cu locuri de muncă vacante și online pe adresa: 

ajofm@db.anofm.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

Constanța Anghel 

 

 

Întocmit, 

Daniela Stanca – inspector superior  

 

 

 


