Firmele din ArgeÈ™ recruteazÄƒ masiv muncitori asiatici:
Sunt mai disciplinaÅ£i ÅŸi mai dornici de muncÄƒ!
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Firmele din ArgeÈ™ recruteazÄƒ masiv muncitori asiatici: Sunt mai disciplinaÅ£i ÅŸi mai do
de muncÄƒ!

Criza forÅ£ei de muncÄƒ din toate domeniile de activitate, de la servicii pânÄƒ la producÅ£ie
determinÄƒ pe numeroÅŸi angajatori sÄƒ caute soluÅ£ii pentru a nu îÅŸi bloca activitatea. A
ajuns sÄƒ îÅŸi aducÄƒ personal de peste mÄƒri ÅŸi Å£Äƒri, care se dovedeÅŸte a fi ÅŸi di
pregÄƒtit. ExperienÅ£a de lucru cu oameni din spaÅ£iul noneuropean este una pozitivÄƒ, dup
cum ne-au declarat cei care îi au deja sub contract ÅŸi au de gând sÄƒ suplimenteze numÄƒru
acestora.
Energomontaj Grup a angajat 12 vietnamezi ÅŸi mai doreÅŸte 20

În luna aprilie, compania Energomontaj Grup din PiteÅŸti, a cÄƒrei activitate principalÄƒ est
axatÄƒ pe realizarea lucrÄƒrilor de construcÅ£ii civile ÅŸi industriale, a angajat 12 persoane
Vietnam. În cele câteva luni petrecute în halele de producÅ£ie, în care noii salariaÅ£i lucreazÄ
la construcÅ£ii metalice, managerul general al Energomontaj Grup, Marian Frâncu, ÅŸi-a cre
o impresie foarte bunÄƒ despre bÄƒieÅ£ii veniÅ£i tocmai din Vietnam, atât de bunÄƒ, încât
intenÅ£ioneazÄƒ sÄƒ mai aducÄƒ încÄƒ 20. ?Sunt foarte disciplinaÅ£i ÅŸi dornici de muncÄ
pe ei ÅŸi ai toatÄƒ încrederea cÄƒ executÄƒ lucrÄƒrile care le sunt cerute. Sunt aici de la prim
ar sta ÅŸi noaptea sÄƒ munceascÄƒ. Chiar au cultul muncii!?, ne-a explicat managerul Marian
Frâncu. Cei 12 angajaÅ£i au urmat cursuri de specialitate în Vietnam, fiind calificaÅ£i pentru
meseria de lÄƒcÄƒtuÅŸ ÅŸi sudor. Ei au fost selectaÅ£i chiar de cÄƒtre unul dintre directori
societÄƒÅ£ii, care s-a deplasat în Vietnam pentru a îi cunoaÅŸte pe candidaÅ£i ÅŸi a îi evalu
funcÅ£ie de necesitÄƒÅ£ile implicate de departamentul de construcÅ£ii metalice al companie
Salariul pe care îl primesc aici este de 6-7 ori mai mare decât la ei în Å£arÄƒ, au asigurate
cazarea ÅŸi masa, iar mare parte din venituri o trimit la familiile lÄƒsate acasÄƒ. DupÄƒ cum
explicat managerul Marian Frâncu, s-a ajuns la recrutarea de personal din Vietnam, dupÄƒ ce l
a întâlnit pe ambasadorul acestei Å£Äƒri la un eveniment organizat de Camera de ComerÅ£,
Industrie ÅŸi AgriculturÄƒ ArgeÅŸ. Atunci a apÄƒrut posibilitatea angajÄƒrii de personal ca
Vietnam, iar în decurs de câteva luni ideea a fost pusÄƒ în practicÄƒ ÅŸi se vede cÄƒ a fost u
Cei 12 vietnamezi sunt contractaÅ£i pentru o perioadÄƒ de 2 ani.
Constructorul Star Trading aÅŸteaptÄƒ 50 de angajaÅ£i din India

Un alt constructor care a apelat la aceeaÅŸi soluÅ£ie este managerul general al firmei Silver
Trading, Victor Marinescu. Societatea sa este implicatÄƒ în proiecte mari de infrastructurÄƒ
rutierÄƒ ÅŸi construcÅ£ii ÅŸi are nevoie permanentÄƒ de muncitori. Acum aÅŸteaptÄƒ sÄ
noi angajaÅ£i tocmai din India. De ce a ajuns la aceastÄƒ soluÅ£i? ?Ce era sÄƒ fac?! SÄƒ mu
singur pe ÅŸantier?!?, ne-a declarat managerul Victor Marinescu. Acesta a adÄƒugat cÄƒ, dup
cÄƒ nu sunt oameni calificaÅ£i, cei care vin sunt neserioÅŸi ÅŸi emit foarte multe pretenÅ£i
?DacÄƒ pui în balanÅ£Äƒ productivitatea cu salariul, ieÅŸi pe minus?, a mai explicat acesta.
Personalul din India a fost selectat de cÄƒtre un angajat al firmei Star Trading. ?Am recrutat
oameni cu experienÅ£Äƒ care au lucrat în construcÅ£ii în Dubai sau Qatar ÅŸi care sunt
calificaÅ£i, urmând ÅŸcoli de specialitate. DacÄƒ sunt mulÅ£umit, o sÄƒ mai aduc ÅŸi pe a
probabil tot din India, pentru cÄƒ am avut referinÅ£e bune în ceea ce îi priveÅŸte pe muncito
din aceastÄƒ Å£arÄƒ. Cu cei 50, am un contract pe 2 ani.?, a încheiat Victor Marinescu.
Gora Art Mobila a apelat la personal calificat din Nepal

Diana Pînzari, fondatoarea companiei care produce mobilier la comandÄƒ, Gora Art Mobila,
are în spaÅ£iul sÄƒu de producÅ£ie 3 salariaÅ£i aduÅŸi tocmai din Nepal. AceÅŸtia sunt ca
în baza cursurilor urmate în Å£ara natralÄƒ, ÅŸi au fost recrutaÅ£i prin intermediul societÄƒÅ
Workpower SRL, care i-a gÄƒsit personal adecvat ÅŸi pregÄƒtit pentru acest segment de
producÅ£ie. ?Am cÄƒutat oameni din spaÅ£iul non-european pentru cÄƒ la noi nu este person
competent pentru acest domeniu de activitate ÅŸi aveam nevoie de angajaÅ£i ca sÄƒ
supravieÅ£uim. Din pÄƒcate, la noi, nu mai gÄƒsim nici persoanl calificat, nici oameni serioÅ
care sÄƒ îÅŸi respecte atribuÅ£iile ÅŸi sÄƒ îÅŸi îndeplineascÄƒ sarcinile. În colaborarea cu
din Nepal am constatat cÄƒ aceÅŸtia au un cult al muncii ÅŸi sunt dedicaÅ£i meseriei lor. Å
am de gând sÄƒ mai angajez personal din Nepal sau alte Å£Äƒri, tot prin colaborare cu firma
Workpower SRL.?, ne-a declarat Diana Pînzari. Astfel, în timp ce românii bine pregÄƒtiÅ£i de
noi iau drumul strÄƒinÄƒtÄƒÅ£ii, Å£ara noastrÄƒ a devenit atractivÄƒ, din punct de vedere a
angajatorilor, pentru cei din spaÅ£iul noneuropean.

