
 
 
 

 

 

 

 

 

Bursa locurilor de muncă

 ,,Acces pentru to

22.10.2015 - Cluj

 

 

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română

data de 22.10.2015, la Bursa locurilor de muncă ,,Acces pentru to

proiectului ,,Workcall’’ POSDRU/165/6.2/S/143219, ce va avea loc în municipiul Cluj

județul Cluj, între orele 09.00-17.00.

Știm  că oamenii sunt principala resursă strategică 

investiţii ale oricărei companii, institu

persoane cu pregătiri diverse, din rândul cărora veţi putea recruta viitorii angajaţi, care să aducă 

un plus de valoare companiei/institu

Consultanţă şi Afaceri Română  va pune la dispoziţia expozan

încât ofertele de muncă să fie cât mai bine prezentate iar interacţiunea cu potenţiali

se realizeze la cele mai înalte standarde.

Ținând cont de faptul că numărul de expozan

participarea cat mai curând

https://goo.gl/UyNtCL  sau  la datele de contact

21.10.2014, ora 12.00. 

 

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție

 

 

 

Informații suplimentare: Agenția de Consultanță și Afaceri Română

Telefon: 0725.359.867, 0364.435.213, Fax: 0364. 435.372.

Centrul de Incluziune Sociala Turda 

Persoana de contact: Paula Pârlog 
 

Invitație 

Bursa locurilor de muncă

,,Acces pentru toți’’ 

Cluj-Napoca  - Casa de Cultură a Studen

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română  vă adresează invitația de a participa

locurilor de muncă ,,Acces pentru toți’’ 

POSDRU/165/6.2/S/143219, ce va avea loc în municipiul Cluj

17.00. 

sunt principala resursă strategică și reprezintă una din cele mai importante 

companii, instituții sau organizaţii. La acest eveniment vor participa 

persoane cu pregătiri diverse, din rândul cărora veţi putea recruta viitorii angajaţi, care să aducă 

companiei/instituției/organizaţiei pe care o reprezentaţi.

va pune la dispoziţia expozanților toată logistica necesară, 

să fie cât mai bine prezentate iar interacţiunea cu potenţiali

se realizeze la cele mai înalte standarde. 

numărul de expozanți este limitat la 30, vă rugăm să conf

nd posibil completând  formularul on

la datele de contact  ale organizației noastre 

ții vă stăm la dispoziție.  

Cu deosebită considera

ții suplimentare: Agenția de Consultanță și Afaceri Română

Telefon: 0725.359.867, 0364.435.213, Fax: 0364. 435.372. Email: office@acar

Centrul de Incluziune Sociala Turda - Str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 23

Persoana de contact: Paula Pârlog – Asistent Relații Publice

Bursa locurilor de muncă 

Casa de Cultură a Studenților 

ția de a participa GRATUIT  în 

 , organizată în cadrul 

POSDRU/165/6.2/S/143219, ce va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, 

i reprezintă una din cele mai importante 

eveniment vor participa 

persoane cu pregătiri diverse, din rândul cărora veţi putea recruta viitorii angajaţi, care să aducă 

care o reprezentaţi. Agenţia de 

toată logistica necesară,  astfel 

să fie cât mai bine prezentate iar interacţiunea cu potenţialii angajaţi să 

i este limitat la 30, vă rugăm să confirmaţi 

l on-line de înscriere 

ției noastre până miercuri 

Cu deosebită considerație,  

Oana Matei  

Coordonator proiect 

ții suplimentare: Agenția de Consultanță și Afaceri Română 

Email: office@acar-eu.ro 

a 1 Decembrie 1918, nr. 23 

ții Publice 


