Nr. ieșire 4375/A.M.O.F.M.B./08.08.2018

ANUNŢ
Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Spătaru Preda,
nr. 12, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante :
1. Expert, grad profesional principal – A.L.O.F.M. Sector 2
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
- Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
- Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate.
Atribuţiile postului :
• Înregistrează solicitanţii de locuri de muncă şi de indemnizaţii de şomaj;
• Realizează primul interviu în scopul cunoaşterii solicitantului, a experienţelor şi competenţelor sale,
a dorinţei şi preocupărilor actuale pentru reintegrarea profesională;
• Acordă servicii de informare şi consiliere profesională persoanelor interesate în domeniul ocupării,
cu privire la alegerea carierei, oportunităţi de instruire şi formare complementară;
• Realizeazaă activitatea de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă conform Ordinului
nr.184/13.04.2016 al Președintelui ANOFM ;
• Emite dispoziţii de repartizare pe locurile de muncă vacante pentru persoanele aflate în evidenţă;
• Furnizează clienţilor informaţii în legatură cu profesiile şi ocupaţiile;
• Colaborează cu diferite instituţii în vederea înregistrării în baza de date a tinerilor supuşi riscului
marginalizării sociale şi a încheierii contractelor de solidaritate;
• Analizează compatibilităţile între ofertele primite conform OG 25/2014 şi şomerii aflaţi în evidenţele
agenţiei locale;
• Asigură medierea pe locurile de muncă vacante și preselecţia candidaţilor, atât pentru şomerii în
evidenţă, cât şi pentru persoanele care doresc să îşi schimbe locul de muncă;
• Întocmeste Planului individual de mediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
conform Ordinului nr.85/2002 al Preşedintelui A.N.O.F.M.;
• Verifica documentele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru acordarea drepturilor de şomaj,
întocmirea dosarului solicitantului şi înregistrarea acestuia în baza de date;
• Completează carnetul de şomer şi informează persoana în căutarea unui loc de muncă cu privire la
drepturile şi obligaţiile ce-i revin;
• Întocmește şi transmite către Agenţia de Plăţi și Inspecţie Socială a situaţiei persoanelor beneficiare
de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat;
• Emite adeverinţe pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă şi pentru beneficiarii de
indemnizaţie de şomaj, inclusiv pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Urmărește modul de soluţionare, conform legii, a cererilor, scrisorilor, reclamaţiilor care sunt de
competenţa agenţiilor locale pentru ocuparea forţei de muncă;
• Înregistrează persoanele care şi-au stabilit indemnizaţie de somaj într-un alt stat membru şi solicită
exportul acesteia pe o perioada de maxim 3 luni, conform Regulamentului CE 883/2004 şi 987/2009;
• Identifică debitorul ca persoană încadrată (prin intersectarea bazei de date cu REVISAL și
declaraţiile D112);
• Asigură servicii de informare generală pentru persoanele fizice şi juridice interesate privind -cererea
şi oferta de forţă de muncă şi o gamă de alte servicii care includ:
 bursa locurilor de muncă ;
 clubul şomerilor ;
 servicii de autoinformare privind cererea de forţă de muncă;
 servicii de orientare profesională şi îndrumare în domeniul carierei;
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servicii de consultanţă pentru crearea de întreprinderi mici şi mijlocii;
servicii de consultanţă şi sprijin a agenţilor economici în realizarea programelor de
reconversie profesională ;
 cursuri de calificare, recalificare, instruire şi perfecţionarea pregătirii profesionale
a adulţilor;
 servicii de reintegrare socio-profesională a categoriilor de persoane defavorizate ;
 alte servicii menite să stimuleze ocuparea şi atenuarea dezechilibrelor pe piaţa
muncii.
• Actualizează evidenţa persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe grupe de vârstă, sex,
meserii, experienţă şi pregătire profesională, stare familială, starea de sănătate, etc;



Concursul va avea loc în data de 10.09.2018, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul Agenţiei Municipale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.
Înscrierile (dosarele) la concurs se depun în perioada 08.08.2018 - 27.08.2018, la sediul A.M.O.F.M.
Bucureşti.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane Salarizare, Comunicare şi
Secretariatul Consiliului Consultativ, telefon : 021/316.55.08/316.09.23, interior 315, persoana de contact :
Camelia Stan – expert superior.
Dumitru Pelican
Director Executiv
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Camelia Stan
Expert superior

