
64 munkaadó összesen 459 
állásajánlata közül válogathat-
tak a pénteken három helyszí-
nen megrendezett állásbörzén 
a Hargita megyei munkaválla-
lók. A gyergyói, csíki és udvar-
helyi munkahelymustrán amúgy 
minden fela jánlott állásra az 
érdeklődők száma alapján két 
jelentkező akadt.

HN-összeállítás

A munkahelykeresők nagy 
érdeklődése ellenére is csak 
félig lehettek elégedettek a 

Hargita Megyei Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség munkatársai a 
hétvégén három helyszínen – Csík-
szeredában, Székelyudvarhelyen és 
Gyergyószentmiklóson – tartott 
állásbörze eredményeivel: a ren-
dezvényre meghívott 276 Har-
gita megyei munkáltató közül 
ugyanis csak 64 tudott üresedésről 
vagy alkalmazási szándékról be-
számolni. A csíkszeredai börzén 
20, a székelyudvarhelyin 30, míg 
a gyergyóin 14 munkáltató vett 
részt, összesen 459 álláslehetőséget 
ajánlva az érdeklődők figyelmébe, 
javában az építőipar, illetve a tex-
til- és konfekcióipar, valamint a 
biztosítási szféra területén. Tiberiu 
Pănescu, a Hargita Megyei Mun-
kaerő-foglalkoztatási Ügynökség 
igazgatója szerint tavalyhoz képest 
mégis jelentős előrelépés történt: 
a tavalyi hasonló időszakban je-
lentett betöltetlen állásokhoz ké-
pest jelenleg 54 százalékkal nőtt 
a felajánlott munkahelyek száma, 
míg az érdeklődők részéről leadott 

szakmai önéletrajzok terén 85 szá-
zalékos bővülést mértek.

A legtöbb érdeklődő – szám 
szerint 420 fő – a csíkszeredai 
Szakszervezetek Művelődési Há-
zában felállított munkaadói stan-
dokat kereste fel, míg Udvarhelyen 
225-en, Gyergyóban 180-an vették 
szemügyre a pénteki nap végéig a 
helyi munkáltatók állásajánlatait. 
Három főt – egy-egy asztalos, gép-
kocsi-vezetői és biztosítási ügynö-
ki munkakörbe – a börzén azonnal 
alkalmaztak, míg közel 250-en egy 
későbbi meghallgatás vagy próba-
munka ígéretével, önéletrajzukat 
a jövendő munkáltatónál hátra-
hagyva térhettek haza a pénteki 
állásmustráról.

Gyergyószentmiklóson tizen-
négy cég száz munkahelyet kínált 
a börzén a helyi művelődési köz-
pontban összesereglett munka-
keresőknek. Az érdeklődés már a 
reggeli órákban igen nagy volt. A 
gyergyói cégek leginkább különbö-
ző szakosítású mérnököket, köny-
velőket, biztosítási felügyelőket és 
ügynököket, építkezésvezetőket, 
kőműveseket, ácsokat, kereskedő-
ket, vendéglátó-ipari szakembere-
ket kerestek, de lakatosmesteri, ta-
karítónői állást is ajánlottak. Több 
munkakereső vette fel a kapcso-
latot a munkáltatókkal, volt, akit 
próbamunkára hívtak, másokat 
interjúra. A munkaerő-elhelyező 
ügynökség gyergyószentmiklósi 
kirendeltségének vezetője, Truţa 
Ioan elmondta, az előző hónapok-
hoz képest a térségben csökkent 
a munkanélküliség aránya, amely 

jelenleg 7,62 százalékon áll. A 11 
ezer Hargita megyei állástalanból 
a Gyergyói-medencében 3800 
mun kanélküli személyt tartanak 
nyilván, ebből ezer személy él 
Gyer gyó szentmiklóson.

Székelyudvarhelyen huszonkét 
cég százötven munkahelyet kí-
nált, ezekre több mint kétszázan 
érdeklődtek. Az általános börzén 
főként a készruhaiparban érdekelt 
cégek kerestek munkaerőt, de szép 
számmal képviseltették magukat a 
biztosítótársaságok is. Helyben al-
kalmazás nem történt, de százhúsz 
személy állásinterjúra kell jelent-
kezzen egy későbbi időpontban.

Továbbra is kevés volt viszont a 
felsőfokú végzettséggel rendelke-
ző munkahelyek száma: a Hargita 
megyében diplomások számára 
felajánlott 14 állásra is főként a 
faipari termelési, villamosmérnöki 
vagy informatikai végzettségűeket 
kerestek. A diplomások egyébként 
a pénteki állásbörze keretében or-
szágos szinten felajánlott munka-
helyek terén sem voltak elkényez-
tetve: az Országos Munkaerő-fog-
lalkoztatási Ügynökség összesítése 
alapján pénteken mindössze 77 
főnek sikerült ily módon az el-
helyezkedés, míg a középiskolai 
végzettséggel rendelkezők vagy 
szakképzetlen munkavállalók kö-
zül országosan 1937 főnek sike-
rült munkát találnia, 24 ezer az 
önéletrajza alapján kiválasztott 
munkavállalónak pedig a napok-
ban sorra kerülő meghallgatáson 
kell bizonyítania a megpályázott 
állásra való rátermettségét.
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Tisztelettel meghívjuk a 

csÍkeXpÓ 2011
nemzetközi 

kiállítás és vásárra, amelyet 
a VÁKÁR LAJOS Műjégpályán 

szervezünk meg
2011. június 2–5. között

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szép számban jelentkez-
tek a különböző iparágakat képviselő cégek a megyeszékhelyen 
tartandó gazdasági seregszemlére.

Részletek a www.expo-har.ro weboldalon.
A csarnokban fennmaradt helyekre május 10-ig lehet jelent-

kezni.
Várjuk Önt is kiállításunkon!
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