BURSA LOCURILOR DE MUNCA
ONLINE

AJOFM Hunedoara pune la dispoziția persoanelor în căutarea unui loc
de muncă platforma informatică

www.blmo.ro
Prin intermediul platformei informatice www.blmo.ro participarea la bursa
locurilor de muncă este o opțiune disponibilă...

în oricare zi a săptămânii și la orice oră..
Cum funcționează www.blmo.ro...
 Fiecărei persoane aflată în căutarea unui loc de muncă, înregistrată în
evidența AJOFM îi va fi întocmit un profil profesional personal;
 Accesând portalul www.blmo.ro orice angajator poate selecta forța de
muncă necesară;
 Dacă angajatorul optează pentru interviul individual, șomerul va fi
contactat prin intermediul adresei de e-mail;
 În urma interviului, angajatorul va decide care sunt cele mai potrivite
persoane pentru ocuparea posturilor vacante;
 Pentru a participa la BURSA ONLINE persoana aflată în căutarea unui
loc de muncă trebuie să parcurgă urmatoarea procedură:
1. Înregistrarea – crearea unui cont
2. Autentificarea – accesarea contului
3. Creearea profilului personal
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA
Operator de date cu caracter personal nr. 554
Str.N.Titulescu nr.10B,BL.Columna, Alba Iulia
Tel.: +4 0258 811470; Fax: 0258 811470
e-mail: ajofm@ab.anofm.ro;
www.alba.anofm.ro

BURSA ONLINE
- persoana în căutarea unui loc de muncă aplică pentru un loc de muncă
vacant, solicitând astfel un interviu;
- angajatorul este înștiințat de aceasta aplicare, iar la data la care bursa
a fost programată, va intervieva solicitanții prin intermediul unui videochat;

INTERVIUL
- persoana în căutarea unui loc de muncă aplică pentru un loc de muncă
vacant solicitând astfel un interviu;
- angajatorul este înștiințat de această aplicare și stabilește data
interviului de comun acord cu solicitantul;
- intervievarea se va realiza prin intermediul unui video-chat.
Pentru mai multe detalii vă puteți adresa
Agențiilor Locale și Punctelor de Lucru
din județul Alba
Proiectul
”BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ ONLINE (BLMO)”
POSDRU/123/4.1/S/134077
a fost realizat de
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