
 

 

,,Locuri de muncă pentru femeile din Ilfov” 

Asociaţia C4C – Communication for Community, în parteneriat cu Camera de 

Comerţ şi Industrie Ilfov, organizează Bursa locurilor de muncă, în perioada 18-20 mai 

2011, în Sala de Conferinţe a Primăriei Buftea, zilnic în intervalul orar 11.00 – 17.00. 

 Bursa locurilor de muncă este una dintre acţiunile ce fac parte din proiectul 

,,Munca are genul feminin” – POSDRU97/6.3/S/63494,  cofinanţat din Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 „Investeşte în oameni!” 2007-2013, fiind organizată cu sprijinul Primăriei Buftea. 

 Asociaţia C4C – Communication for Community urmăreşte, prin această acţiune,  

creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă al femeilor, în special al femeilor cu educaţie 

şcolară redusă sau fără calificare, femeilor care se întorc din străinatate, femeilor care 

doresc să se angajeze după o perioadă lungă de creştere a copiilor, femeilor calificate dar 

fără loc de muncă, precum şi femeilor/bărbaţilor tineri care se confruntă cu şomajul. 

Cea mai valoaroasă resursă a unei organizaţii este cea umană şi de aceea la eveniment 

vor fi prezenţi cel puţin 30 de angajatori din diverse domenii, care vor pune la dispoziţie 

peste 400 de locuri de muncă. 

Asociaţia C4C – Communication for Community estimează participarea a cel puţin 

600 de persoane, din rândul cărora angajatorii îşi vor putea recruta viitorii angajaţi, care să le 

aducă un plus de valoare organizaţiei. 

Timp de 3 zile, echipa de experţi din cadrul proiectului ,,Munca are genul feminin”, 

formată din consilieri de ocupare, psihologi, mediatori şi asistenţi sociali, vor realiza acţiuni 

de informare, mediere şi consiliere, cu scopul de a creşte incluziunea socială a grupurilor 

defavorizate pe piaţa muncii.  

Având în vedere perioada marcată de efectele economice pe care o traversăm, 

Asociaţia C4C – Communication for Community invită, la Bursa locurilor de muncă, 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau a unuia mai bine plătit, în scopul 

reinserţiei pe piaţa muncii, al creşterii nivelului de trai şi bunăstării grupurilor vulnerabile.  

Celor care doresc să participe la eveniment şi nu sunt din oraşul Buftea, Asociaţia 

C4C – Communication for Community le oferă transport gratuit. Pentru mai multe 

detalii, doritorii se pot adresa asistentului social al primăriei din oraşul în care locuiesc sau 

pot suna la 031 711 52 40/031 711 52 41. 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia C4C – Communication for Community 

Persoane de contact: 

Oana Cristina MATEI – Coordonator (Solicitant) Implementare Regiunea Bucureşti –Ilfov 

Tel.: 0729 006 208, e-mail: oana.matei@c4c.ro 

Lucia ŢUGULEA – Responsabil Comunicare şi RP 

Tel.: 0736 400 416, e-mail: lucia.tugulea@c4c.ro 

 


