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Bursa locurilor de muncă la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Comunicat de presă 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bacău în colaborare cu 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat Bursa Locurilor de Muncă pentru 

studenți și absolvenți. Evenimentul a avut loc vineri, 14 octombrie 2022, în intervalul 09:00-

12:00, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, corp B, etaj I. Sute de studenți și tineri 

de la licee și scoli post-liceale au venit dornici să interacționeze cu angajatorii și să descopere 

ofertele prezentate.  

„Ne bucurăm că suntem gazda unui eveniment realizat în colaborare cu AJOFM, devenit 

deja unul de tradiție, Bursa locurilor de muncă fiind o oportunitate pentru studenții noștri de a 

interacționa cu angajatorii, de a se informa cu privire la locurile disponibile pe piața forței de 

muncă și cu cele mai noi tendințe și cerințe pe care le au angajatorii. Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău prin parteneriatele și colaborările pe care le are cu mediul socio-

economic încearcă să creeze cât mai multe oportunități pentru studenți și absolvenți în vederea 

inserției pe piața muncii”, a precizat Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY, Rectorul 

Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

„Au fost contactați peste 800 de angajatori, însă am primit oferte de la 80 de angajatori, 

fiind centralizate un număr de 800 de locuri vacante pentru necalificați, dar în special pentru 

cei calificați cu studii superioare. Astăzi, au fost prezenți la sediul Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău peste 40 de reprezentanți ai angajatorilor care s-au întâlnit cu tinerii 

absolvenți și au discutat despre cerințele actuale de pe piața forței de muncă. Urmează ca în 

termen de 30 de zile AJOFM să centralizeze numărul de persoane selectate și să monitorizeze 

câți dintre aceștia vor fi încadrați pe numărul de locuri oferite”, a declarat Daniela BĂLAN, 

Consilier și Purtător de cuvânt AJOFM Bacău.  
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