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Potrivit unui
comunicat

remis, miercuri,
Agerpres, joburile
de şofer, inginer,
contabil şi cele care
oferă posibilitatea
de a lucra de acasă
au dominat topul
căutărilor, în
august, din cele
aproape 600.000 de
căutări efectuate în
această lună pe
www.ejobs.ro.M.D.Un număr mare decăutăriauavutşi joburi-le remote, care alăturide cele part-time au în-registrat o creştere deaproximativ 10% faţădelunatrecută,menţio-nează reprezentanţiieJobs. Potrivit sursei ci-tate,totînevoluţiefaţădeluna iulie s-au aflat şicăutărilepentrulocuriledemuncădisponibile înIT, înspecialpentruJavaDeveloper. În ceea cepriveştemuncadeacasă,ultimele luni au marcatatingerea unor recor-duri în ceea ce priveşteatât numărul de joburi

noicareoferăposibilita-tea de a lucra de acasă,câtinteresulcandidaţilorpentru acestea. "Existădouăcategoriidecandi-daţi-ceicareaplică,înse-rie, la aproape toate jo-burile, în speranţa că,astfel, vor găsi mai uşorceva şi cei care cautădoar acele joburi per-fect compatibile cu pro-filul lor. Înciudafaptuluică ne aflăm într-un mo-mentîncareraportuldeforţe de pe piaţa muncii

esteputernic inversatşiavem mult mai mulţicandidaţidecât joburi, îivedem mai preocupaţisă-şimaximizezeşanse-le de angajare şi să apli-ce în acele locuri în careştiu că sunt relevanţi", aspusBogdanBadea,CEOeJobs România.
20.000 locuri de
muncă disponibilePotrivit reprezentan-ţilor eJobs, mai scăzutdecât luna trecută a fost

interesul candi-daţilor pentrupoziţiile de os-pătar,economist,specialistînmar-keting sau în re-surse umane,dar şi pentru jo-burile din afaraţăriisaucelecarepresupun cu-noaştereauneilimbistră-ine.Cutoateacestea,într-untopalcăutărilordupălimbilestrăinecunoscu-te de candidaţi, cele mai
des întâlnite sunt ger-mana, spaniola şi fran-ceza."Candidaţii iaumaiîn serios decât oricândsubiectulgăsiriiunuilocde muncă, iar asta sevede,delalunălalună,nudoarîncreştereanumă-ruluideaplicări,darşiînnumărul de candidaţinou veniţi în platformăsau candidaţi vechi careaplică. Vorbim de peste150.000 de candidaţicare aplică lunar şi demai mult de 30.000 de

conturi noi", a precizatBogdan Badea. În acestmoment, peste 20.000delocuridemuncăpen-tru Romania şi străină-tate sunt disponibile pewww.ejobs.ro. Lansatăîn1999,eJobsesteprimaplatformă de recrutarelansatăînRomânia.Plat-forma aparţine compa-niei Ringier Romania,parte din Ringier AG,compania internaţiona-lă de media localizată înZurich, Elveţia.

Se oprește curentul
în Boga$i

Distribuţie Oltenia executălucrări programate în reţele-le electrice pentru creştereagradului de siguranţă şi con-tinuitate în alimentarea cuenergie electrică a consuma-torilor, precum şi a îmbună-tăţirii parametrilor de calita-te ai energiei electrice distri-buite. Distribuţie Olteniaanunţă întreruperea furni-zării energiei electrice laconsumatorii casnici şiagenţii economici, astăzi,astfel: 9 - 15 Pitești Cart. Tri-vale cu blocurile 55, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 55A,55Adens, 55B, 55C, 55 Dens,74-76, 82B, G1, P15, Str.Victoriei, Republicii, Eroilor,Doamna Bălașa, Primăveriicu blocurile 2, 13, 28, 112,13D, CFR, Hotel Argeș șispa5iile comerciale de la par-terul blocurilor; 9 - 17 Bo-ga5i toată comuna și sondeleapar5inând OMV PETROM;9 - 12 Oarja - Grup SocialOarja; 12 – 15 Oarja- IASOarja; 9 - 16 Mioveni, Mără-cineni ; 8:30 - 16:30 Moră-rești Satele: Luminile, Dedu-lești, Măncioiu; 8:30 - 16:30Bălileşti în totalitate; 9 - 13Băbana Sat Băjeneşti, PT Re-leu Ciocănăi, PT UM Ciocă-năi; 9 - 16 Vedea Sat Pro-dani; 9 - 16 Merişani Sat Do-brogostea. I.Ivănoiu

4 eliminaţi la a treilea
examen din BACÎn judeţul nostru, miercuri s-a susţi-nut cea de-a treia probă scrisă aexamenului na5ional de bacalaureat(sesiunea august - septembrie2020). A fost vorba de la alegeredintre Anatomie și fiziologie umană,genetică și ecologie umană, Biologie

vegetală și animală, Chimie, Econo-mie, Fizică, Filosofie, Geografie, In-formatică, Logică și argumentare,Psihologie, Sociologie, elevii ale-gând în funcţie de profil și speciali-zare. La examene au participat 747de candida5i din 950 înscriși. Nu auexistat candidaţi cu temperaturăpeste 37,3 ̊C, însă au fost 4 elevi eli-

mina5i, pentru tentativă de fraudarea examenului, în centrele de la Cole-giul Tehnic ,,Costin D.Neni5escu” Pi-tești (2), Liceul Tehnologic ,,Dacia”Pitești (1) și Colegiul Tehnic Câm-pulung (1). Echivalarea și recunoa-șterea competen5elor lingvistice șidigitale se vor derula în zilele de 28și 31 august, respectiv 1 septem-

brie. În acest sens, comisiile de ba-calaureat din unită5ile de învă5ă-mânt liceal vor calcula mediile can-dida5ilor și vor asigura echivala-rea/recunoașterea nivelurilor decompeten5ă la probele de profil dincadrul examenului na5ional de ba-calaureat (2020), potrivit metodo-logiei specifice. S.M.

Angajatorii din România au mare nevoie de forţă de muncă

Şoferii, inginerii şi contabilii,
cei mai căutaţi!


