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Bursa locurilor de muncă la Baia de Arieş
Asociaţia Pakiv România, cu sprijinul Agenţiei Judeţene pentru Ocupare a Forţei de
Muncă Alba şi a ANTREC Alba, organizează joi, 12 iulie 2012, la ora 10.00, la Baia de Arieş,
Bursa locurilor de muncă în domeniul turismului pentru zona Munţilor Apuseni.
Evenimentul va avea loc la Casa de Cultură a Oraşului Baia de Arieş, unde sunt
aşteptate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi angajatorii care doresc
să angajeze personal calificat.
Bursa locurilor de muncă face parte din cadrul acţiunilor desfăşurate în proiectul
”Măsuri integrate în domeniul turismului” care se adresează persoanelor şomere sau aflate în
cautarea unui loc de muncă.
Prin proiectul ”Măsuri integrate în domeniul turismului” 200 de persoane vor fi formate
profesional. Stadiul programelor de instruire ale şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă în cadrul proiectului este următorul:
• 75 de persoane au finalizat programul de formare în meseriile Lucrător în pensiune
şi Recepţioner desfăşurat la Baia de Arieş şi Abrud;
• 100 de persoane sunt incluse în programe de pregătire profesională pentru
meseriile de Agent de turism, Ghid turistic şi Recepţioner aflate în desfăşurare la
Cugir şi Alba Iulia;
• 25 de persoane vor urma cursul de formare pentru Ghid turistic care va începe în
perioada imediat următoare la Alba Iulia.
În cadrul evenimentului organizat joi, la Baia de Arieş, angajatorii vor putea lua contact
cu potenţialii lor angajaţi, punându-se astfel bazele unei dezvoltării solide a turismului din
judeţul Alba.
Alături de Asociaţia Pakiv România la acest eveniment vor participa Asociaţia AS
2001, Fundaţia PAEM, Asociaţia Ceress Alba, precum şi societăţile comerciale Industrial
Eurostar SRL şi SC Tobimar Construct SRL.
Proiectul ”Măsuri integrate în domeniul turismului” este finanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
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