ANUNȚ
A.J.O.F.M SIBIU organizează selecție
pentru studenții care doresc să lucreze ȋn Germania

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu anunță organizarea selecției pentru studenții și masteranzii care
doresc să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vară (minim 2 luni).
Condiții de participare:


vârsta cuprinsă ȋntre 18 – 35 ani;



studenți și masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi;



cunoștințe bune și foarte bune de limba germană

Documente necesare ȋnregistrării dosarului:


copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);



opțional, copie pașaport (cu o valabilitate de minim 6 luni);



fișa de solicitare - Bewerbung 2015 – completată ȋn 2 exemplare la calculator, printată față – verso, cu dată și semnătură
( formularul tipizat și modelul de completare a acestuia se regăsește pe site-ul A.J.O.F.M Sibiu, www.sibiu.anofm.ro – la
sectiunea ANUNŢ).



adeverința de la facultate ȋn care să se specifice anul de studii și ce tip de cursuri urmează studentul (tipizat facultate);



adeverința de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat ȋn varianta germană/engleză,
germană/română, ȋn funcție de solicitarea instituției de ȋnvățământ, precum și instrucțiunile de completare sunt postate
pe site-ul A.J.O.F.M Sibiu www.sibiu.anofm.ro

- la sectiunea ANUNT);



dovada acreditării, ȋn cazul unei facultăți particulare;



3 fotografii tip pașaport;



copie carnet de conducere (dacă este cazul).

Menționăm că pot participa studenții și masteranzii care urmează cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulară, acreditată
conform legii și care au cunoștințe bune/foarte bune de limba germană.
Selecția are loc anual, ȋn baza ȋnțelegerii ȋncheiate ȋntre Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Agenția Federală de Muncă
din Germania, privind medierea studenţilor români în vederea angajării pe perioada vacanţei de vară în Republica Federală Germania.
Studenții și masteranzii care au domiciliul ȋn județul Sibiu, sau sunt ȋnregistrați la o instituție de ȋnvățământ superior din acest județ
trebuie să se adreseze Asistentului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, strada Morilor, nr 51A
etaj 4 , camera 440 , pentru a – și ȋnregistra dosarele. Ȋnregistrarea se va realiza ȋn perioada 03.12.2015 - 15.01.2016, ȋn intervalul
luni – joi, orele 09.00 – 15.30 și vineri orele 09.00 – 12.30.
Informații suplimentare legate de condițiile de mediere, documentele necesare ȋnregistrării studenților, precum și instrucțiunile de
completare a acestora, puteți afla la numărul de telefon 0269.210882 int.119 sau accesând site-ul A.J.O.F.M, www.sibiu.anofm.ro
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SIBIU
Operator de date cu caracter personal nr.572
Str. Morilor, Nr. 51A, Sibiu
Tel./Fax: +4 0269 210882;
e-mail: ajofm@sb.anofm.ro
www.sibiu.anofm.ro

