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Programe de formare profesională pentru șomeri

Până la data de 17 aprilie 2017 persoanele în căutarea unui loc de muncă se pot înscrie la
următoarele programe de formare organizate prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Satu Mare :


Lucrator in structuri pentru constructii – la Satu Mare
Durata: 360 de ore
Condiţii de participare: invatamant minim obligatoriu (8 clase)



Inspector /referent resurse umane – la Satu Mare
Durata: 240 de ore
Condiţii de participare: liceu



Lucrator in comert - la Tasnad
Durata 360 de ore
Condiţii de participare: invatamant minim obligatoriu (8 clase)



Lucrator in cultura plantelor - la Turt
Durata: 360 de ore
Condiţii de participare: învățământ minim obligatoriu (8 clase)



Agent de securitate – la Satu Mare
Durata : 360 de ore
Conditii de participare: învățământ minim obligatoriu (8 clase)



Bucatar – la Satu Mare
Durata : 720 de ore
Conditii de participare: invatamant general obligatoriu (10 clase)

Beneficiază de cursuri gratuite atât şomerii indemnizaţi cât şi cei neindemnizaţi.
Facilităţi acordate: decontarea cheltuielilor de transport cu mijloacele de transport în comun, pentru
persoanele cu domiciliul în afara localităţii.

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SATU MARE
Operator de date cu caracter personal nr. 571
Str. I. Ghica, Nr. 36, Satu Mare
Tel./Fax: +4 0261 770 237, +4 0261 770 238;
e-mail: ajofm@sm.anofm.ro;
www.satumare.anofm.ro

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, interesate să participe, în mod gratuit, la unul dintre
cursurile organizate pot afla informaţii suplimentare la sediul agenţiilor locale sau punctelor de lucru
din județ.

Adresele de contact ale Agenţiilor Locale și punctelor de lucru sunt :

-

Satu Mare, Adresa:str.Ion Ghica nr.36,Tel./Fax:0261770237/0261770238;

-

Carei, Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr.15,Tel./Fax: 0261864479,;

-

Tasnad, Adresa: Str. Nicolae Balcescu nr.1,Tel./Fax: 0261825814;

-

Negresti Oas, Adresa: Str. 1 Iunie nr.9,Tel./Fax: 0261855140;

-

Turt, Adresa: Str. Piata Eroilor nr.34,Tel./Fax: 0748085104,

-

Ardud, Adresa: Str. Noua nr.1,Tel./Fax: 0261767132.

Compartiment formare profesionala

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
Operator de date cu caracter personal nr. 497
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: anofm@anofm.ro
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT
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