SUPORT

Consiliere şi formare
pentru un loc de muncă. Pentru TINE.

Să depui la CRFPS PRO VOCATIE o cerere de luare
în evidenţă, care î'i va asigura înscrierea într-un
registru special, respectiv Registrul de evidenţă a
persoanelor în căutarea unui loc de muncă,
beneficiare ale serviciilor de medierea muncii.

Centrul de resurse şi formare în profesiuni
sociale PRO VOCAŢIE
Adresa: Str. Dornei nr. 53, sector 1, Bucuresti
Telefon: (021) 312 40 60
Fax: (021) 313 16 84
E-Mail: office@provocatie.ro
www.provocatie.ro

Pro Voca'ie asigură gratuit serviciile de mediere a
muncii.
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SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupatii non-agricole
cu cerere pe piaţa muncii locală

GHID
DE MEDIERE A MUNCII
Formare pentru
persoanele din zonele rurale
în ocupaţii non-agricole
cu cerere pe piaţa muncii locală

Editor: Centrul de formare în profesiuni sociale PRO VOCAŢIE
Data publicării: ianuarie 2014
“Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României.”

Da, pentru cel puţin opt persoane formate în cadrul
proiectului. Pentru mai mult de 60 de persoane se
vor asigura servicii de mediere.

www.suport-provocatie.ro

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
www.fseromania.ro
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O activitate de creştere a şanselor de
ocupare a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, prin punerea în
legătură a angajatorilor cu persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă, în
vederea stabilirii de raporturi de muncă
sau de serviciu.

Organizaţiile autorizate în acest sens, prin consilierii de
orientare profesională. Pro Vocaţie este autorizat ca
furnizor de servicii de mediere a muncii de către
Ministerul Muncii, Persoanelor Vârstnice şi Familiei.

- Servicii de ocupare /mediere pentru 61 de
persoane;
- şomerii înregistraţi la furnizorii de servicii din
sectorul public sau privat, acredita'i
- persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
fără statut de şomer
- populatiei din agricultura de subzistenta,
detinatoare de teren agricol
- persoane inactive
- agenţii economici, care solicită forţă de muncă.

- 8 persoane din grupul ţintă (5%) vor fi
angajate ca urma a derulării proiectului.

Dacă ai participat la cursul de consiliere voca'ională
sau la cursurile de formare profesională din cadrul
proiectului SUPORT și te încadrezi într-una din
aceste categorii, atunci poţi beneficia de serviciile
de mediere a muncii.

Pentru fiecare persoană se va întocmi un plan
individual de mediere. Planul va conţine toate
acţiunile care au drept scop ocuparea persoanei în
căutarea unui loc de muncă.
Planul de mediere va cuprinde:
- ofertele de locuri de muncă puse la dispoziţia
persoanei în căutarea unui loc de muncă;

Furnizorii de servicii din sectorul public sau privat,
acredita'i, au obligaţia de a identifica locurile de muncă
vacante la angajatori şi a le face cunoscute persoanelor
în căutarea unui loc de muncă .

- Informarea beneficiarilor privind locurile de
muncă vacante şi a condiţiilor de ocupare a
acestora
- Medierea electronică sau punerea în
corespondenţă a cererilor şi ofertelor de
locuri de muncă
- Preselecţia candidaţilor corespunzător
cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în
concordanţă cu pregătirea, aptitudinile,
experienţa şi cu interesele acestora.

- cursurile de formare profesională stabilite pentru
persoana în căutarea unui loc de muncă în vederea
creşterii şi diversificării competenţelor sale
profesionale şi ocupării unui loc de muncă;
- alte acţiuni întreprinse pentru creşterea şanselor
de ocupare;
- observaţiile consilierului de orientare profesională
privind şansele de reintegrare pe piaţa muncii,
gradul de interes, eventualul abandon şi alte
observaţii utile procesului de mediere.

