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Eveniment internațional pentru  

educație și locuri de muncă 

 

Conferințe pe teme de educație  

și formare profesională 
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Eveniment internațional pentru  

educație și locuri de muncă 

 

Prezentare 

EDU2JOB este un eveniment de maximă importanță pentru vestul României sub aspect social 

și economic, care pune alături într-un mod strategic oferte din două domenii complementare: 

cel al educației și cel al locurilor de muncă. 

Evenimentul se desfășoară la Expo Arad, cel mai mare complex expozițional din vestul 

României și al doilea ca mărime după Romexpo București, pe parcursul a două zile (joi și vineri). 

EDU2JOB include două saloane: educațional și oferte locuri de muncă. 

 

Public țintă 

Acest eveniment se adresează elevilor, studenților, darși părinților pe de-o parte, dar în același 

timp și persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă. 

 

Parteneriate 

Pentru atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori interesați de oferta educațională și de 

formare profesională, oferta de locuri de muncă, vor fi încheiate parteneriate cu instituții și 

organizații guvernamentale, private, ONG-uri din țară și străinătate specializate, organizații cu 

expertiză în domeniul educației și al pieței muncii. 

 

Expozanți 

Pe parcursul celor două zile ale evenimentului, vor expune: 

• licee 

• universități 

• companii 

• agenții recrutare forță de muncă 

• furnizori de formare profesională 

 

Promovare 

Evenimentul va fi promovat pe următoarele canale: 

• Camere de comerț  

• Parteneri ai evenimentului 

• Presa locală și regională: presa scrisă, site-uri online, radio 

• Bannere, fluturași, afișe 

• Primării, inspectorate școlare, asociații de elevi și studenți  

• Newsletter 

• Rețele de socializare  
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Informații despre ediția 2015 

 

Ofertă națională și internațională de locuri de muncă și educație 

Un număr de 25 de companii și 25 de instituții de învățământ universitare și de recalificare  au 

oferit publicului vizitator 5800 locuri de muncă, respectiv oferte educaționale din toate 

domeniile universitare. Standul comun german a reunit 10 expozanți care au ofertat 500 locuri 

de muncă la companiile germane. 

Elevi ai liceelor din vestul țării au vizitat evenimentul în grup organizat și au primit ofertele 

diversificate din cadrul expoziției. 

 

Conferința națională (7 mai 2015) 

Conferința națională „Legislație și soluții practice de implementare a învățământului profesional în 

România. Bune practici internaționale” a reunit reprezentanți ai instituțiilor centrale și regionale 

responsabile, directori de licee tehnologice din țară și directori de companii.  

Un element deosebit de atractiv a fost furnizat de Școala Profesională Kronstadt care și-a 

prezentat bunele practici cu ajutorul coordonatorilor și al elevilor  practicanți ai sistemului dual 

de învățământ. 

Lucrările conferinței s-au prelungit cu încă doua ore în afara intervalului planificat datorită 

dezbaterilor interactive pentru informare și gasire de soluții. 

 

Masa rotundă de dezbateri (8 mai 2015) 

Reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice, ai organizațiilor naționale de 

implementare a învățământului profesional dual, ai Parlamentului  României, ai inspectoratelor 

școlare regionale, ai mediului de afaceri și reprezentanți ai sistemului de învățământ tehnologic  

au dezbătut în cadrul unei emisiuni televizate probleme aplicate de implementare a sistemului 

de învățământ profesional pentru România.  

Lucrările conferinței și rezultatele dezbaterilor vor fi transmise către Ministerul Educației și 

Cercetării Științifice și către Ministerul Muncii. 
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Despre EXPO Arad 

• Al doilea centru expozițional, ca mărime, din 

România 

• 1,5 km de autostrada A1 

• 4.000 mp spațiu interior  

• 20.000 mp spațiu exterior  

• Amfiteatru 650 locuri 

• Sală de conferințe modulară 300 locuri 

• Două săli de conferințe a câte 160 locuri 

• Sală de conferințe 60 locuri 

• Dotări multimedia complete  

• Sistem de traducere simultană 

• Restaurant 80 locuri, bar 

• Parcare gratuită 

 

 

Contact 

Gabriel Leucuța 

Telefon:  +40.729.969.669 

Email:  edu2job@ccia-arad.ro 
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