
3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

SPECJ. DS.OCHRONY STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie lub
�RODOWISKA   wy¿sze,

- 2 letnie do�wiadczenie,
- znajomo�æ zagadnieñ prawnych,
- prawo jazdy kat. B

PRACOWNIK OLSZOWA - wykszt. min. �rednie;
ADMINISTRACYJNY - bardzo dobra znajomo�æ Office,

- mile widziane do�wiad.
  na podobnym stanowisku

SPECJALISTA STRZELCE OP. - wykszt. �rednie  lub wy¿sze,
DS.KSIÊGOWO - do�wiadczenie,
- KADROWYCH - obs³uga komputera
KIEROWNIK ZAK£ADU STRZELCE OP - wykszta³cenie �rednie
PRODUKCJI BETONU   lub wy¿sze budowlane,

- do�wiadczenie,
- zdolno�ci organizacyjne,
- obs³uga komputera,
- prawo jazdy kat. B

DYSPOZYTOR PIOTRÓWKA - wykszta³cenie wy¿sze,
- KIEROWCA - bieg³a znajomo�æ. niem.

  w mowie i pi�mie
PRACOWNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze

 DZIA£U HANDLU + TEREN - absolwent
KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie,
DS.OBS£UGI KLIENTA - dobra dykcja,

- znajomo�æ komputera,
- kreatywno�æ;
- komunikatywno�æ,
- mi³a barwa g³osu

DORADCA KLIENTA CA£Y KRAJ - do�wiad. w sprzeda¿y,
� PRZEDSTAWICIEL - wysoka kultura osobista,
HANDLOWY - prawo jazdy kat. B oraz

  kilkuletnie do�wiadczenie
  w prowadzeniu sam.,
- gotowo�æ do odbywania
  podró¿y s³u¿bowych,
- umiejêtno�æ pracy zespole,
- dobra organizacja pracy
  oraz skuteczno�æ w realizacji
  powierzonych zadañ

KONSULTANT WOJ. OPOLSKIE - wykszta³cenie �rednie
DS.OBS£UGI KLIENTA I WOJ. S¥SIEDNIE
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - obs³uga kasy fiskalnej,

- aktualna ks. zdrowia
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszt. zaw. handlowe,

- do�wiad. w sklepie miêsnym,
- obs³uga kasy fiskalnej

BARMAN/BARMANKA LE�NICA - mile widziane do�wiad.,
3/4 etatu - akt. ks. sanepidowska
BARMAN/BARMANKA KALINÓW
MASARZ STANISZCZE
(PRAC. MASARNI) WIELKIE - do�wiadczenie
TRAKTORZYSTA KRO�NICA - prawo jazdy kat. T,
� OPERATOR - obs³uga ³adowacza
£ADOWACZA   czo³owego
CZO£OWEGO
OPERATOR KOPARKI WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie
OPERATOR KOPARKI WG. ZLECEÑ - do�wiadczenie
KIEROWCA KAT. C+E TRASY KRAJOWE - kurs na przewóz rzeczy;

- akt. badania psychologiczne
KIEROWCA � TRASY - wykszta³cenie
KIEROWCA CI¥GNIKA KRAJOWE   zawodowe,
SIOD£OWEGO   I MIÊDZYN. - prawo jazdy kat. B, C+E

KIEROWCA KAT C + E TRASY - do�wiadczenie,
MIÊDZYN. - upr. ADR

  + karta kierowcy
KIEROWCA KAT. C + E TRASY - upr. na przewóz rzeczy

KRAJOWE,
WOJ. OPOLSKIE,

�L¥SKIE,
MA£OPOLSKIE

LAKIERNIK STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe,
� MECHANIK SAM. - do�wiadczenie
MECHANIK SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie zasadnicze

  zawodowe,
- do�wiadczenie

LAKIERNIK SAM. BORYCZ - do�wiadczenie
PRACOWNIK BUD. WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie
DEKARZ WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie
CIE�LA WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie
DOCIEPLENIOWIEC WG.ZLECEÑ - do�wiadczenie
BRUKARZ
(SAMODZIELNY) WG. ZLECEÑ - do�wiadczenie
OPERATOR CNC STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie,

- do�wiad. mile widziane,
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie,

- prawo jazdy kat. C,
- upr. na wózek wid³owy
  mile widziane

PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - stopieñ niepe³nosprawno�ci
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP.
SZEWC 1/2 ETATU ZAWADZKIE - mile widziane do�wiadczenie;

- mo¿liwo�æ przyuczenia
PALACZ STRZELCE OP. - uprawnienia powy¿ej 50Kw
ELEKTRYK ZAWADZKIE - wykszt. zawodowe lub �rednie;

PRACOWNIK GOSPODARCZY KSIÊ¯Y LAS - wykszt. �rednie lub zawodowe,
PRZY PRZEROBIE - obs³uga komputera
NASION RZEPAKU
PRACOWNIK GOSPODARCZY STRZELCE OP.
ELEKTROMECHANIK KOLONOWSKIE - wykszt. min. zaw. kierunkowe,

- do�wiadczenie
MONTER RUSZTOWAÑ KRAJ + ZA GRANICA - wykszta³cenie min. zawodowe,

- mile widziane prawo jaz. kat. B
  lub C,
- mile widziane do�wiadczenie,
- dyspozycyjno�æ

PILARZ OLSZOWA, - do�wiadczenie mile widziane,
KLUCZ, - kurs pilarza,

ZIMNA WÓDKA - mile widziany w³asny sprzêt
ROBOTNIK LE�NY OLSZOWA, - umiejêtno�æ pos³. siê kos¹

KLUCZ,
ZIMNA WÓDKA

FRYZJER/FRYZJERKA 1/2etatu STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
- czeladnik

FRYZJER/FRYZJERKA STRZELCE OP.

- �wiadectwo kwalifikacji upraw-
niaj¹ce do zajmowania siê eksplo-
atacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru i eksploata-
cji (D+E) � Grupa 1
- mile widziane uprawnienia na ob-
s³ugê suwnicy sterowanej  bez-
przewodowo z poziomu robocze-
go, wózków wid³owych, urz¹dzeñ
Grupy 2 i 3

Codziennie na parterze naszego sta-
rostwa ju¿ od rana mo¿na zauwa¿yæ
podobn¹ sytuacjê - ogromn¹ liczbê osób
czekaj¹cych przed Wydzia³em Komu-
nikacji i Transportu. Zazwyczaj usta-
wiaj¹ siê dwie kolejki w sprawach: reje-
stracji i innych czynno�ci zwi¹zanych z
ewidencj¹ pojazdów.. Dla u³atwienia
wprowadzono numerki, które maj¹ na
celu zachowaæ porz¹dek, poniewa¿ ka¿-
da osoba wchodzi w momencie, kiedy
na ekranie przed drzwiami wy�wietli siê
jej numerek.
- Co z tego, ¿e s¹ numerki, skoro ju¿
od samego rana ich brakuje, nie wiem o
której trzeba by przyj�æ, ¿eby je dostaæ
- skar¿y siê mieszkanka Ujazdu. Okazu-
je siê, ¿e jest problem zw³aszcza z nu-
merkami do zarejestrowania pojazdu:
chêtnych jest wiêcej, ni¿ zd¹¿y siê ob-
s³u¿yæ w ci¹gu jednego dnia.
- Za³atwienie jednej sprawy trwa ok.
pó³ godziny, a je�li samochód jest spro-
wadzany z zagranicy nawet d³u¿ej. Mo¿-
na wiêc ³atwo obliczyæ, ¿e w ci¹gu dnia
obs³u¿onych zostanie ok. 30 osób.
Pierwsi chêtni, a jest ich niema³o, przy-
chodz¹ równo z otwarciem starostwa,
czasem nawet jeszcze wcze�niej. W tej
sytuacji ci, którzy przyszli lub przyje-
chali z odleglejszych miejscowo�ci tro-
chê pó�niej ju¿ na starcie w³a�ciwie stoj¹
na przegranej pozycji.

Nic dziwnego wiêc, ¿e atmosfera na
parterze starostwa jest nerwowa od sa-
mego rana. Po pierwsze � kolejka. Po
drugie � trzeba czekaæ. Po trzecie wresz-
cie � upa³. Ka¿dy na swój sposób stara
siê zabiæ �kolejkow¹ nudê�.  Ludzie s¹
zmêczeni d³ugim czekaniem, ale niektó-
rzy przesadzaj¹, z³orzecz¹c g³o�no i
podgrzewaj¹c temperaturê. Rozdra¿nie-
ni ¿¹daj¹ szybszej obs³ugi. Trudno im
zrozumieæ, ¿e to nie z³a wola � szybciej
siê zwyczajnie nie da, bo te wszystkie
formalno�ci wymagaj¹ czasu i ka¿da z
pañ obs³uguj¹cych klientów stara siê jak
mo¿e. Niektórzy z³o�æ wy³adowuj¹ w³a-
�nie na nich, czasem daj¹ upust swojej
frustracji w inny, nader nieprzyjemny
sposób: obsikuj¹ toaletê (ostatni przy-
padek nie by³ jedyny).

Dobrze, ¿e zdarza siê to do�æ rzad-

Starostwo bez kolejek?

ko. Na szczê�cie, jakby dla równowagi,
mamy do czynienia z odwrotnymi przy-
padkami, kiedy klienci specjalne podziê-
kowania sk³adaj¹ nie tylko bezpo�red-
nio osobie, która ich obs³ugiwa³a, ale
chc¹ to uczyniæ publicznie � o czym
Pañstwo mog¹ sami siê przekonaæ, czy-
taj¹c je poni¿ej. Ogromnie cieszy, ¿e w
taki sposób mo¿na wyraziæ uznanie dla
pracowników starostwa oraz ¿e istniej¹
petenci, którzy potrafi¹ to doceniæ.

A dla wszystkich, którzy w najbli¿-

szym czasie planuj¹ zarejestrowaæ po-
jazd w strzeleckim starostwie mamy cie-
kaw¹ informacjê: trochê nerwów bêdzie
mo¿na unikn¹æ, bo w³a�nie zosta³o wpro-
wadzone nowe, wygodniejsze dla wszyst-
kich rozwi¹zanie: od 12 lipca urucho-
miono stanowisko, które umo¿liwia
dokonanie rejestracji po uprzednim
umówieniu siê telefonicznym na kon-
kretny dzieñ i godzinê, mo¿na tak¿e
zrobiæ to osobi�cie w Informacji Staro-
stwa (szczegó³y � obok).

Starostwo Powiatowe       Strzelce Opolskie 28.06.2010
w Strzelcach Opolskich

Chcia³bym t¹ drog¹ wyraziæ serdeczne podziêkowania za niezwy-
kle mi³¹ i uprzejm¹ obs³ugê   z jak¹ siê spotka³em przy za³atwianiu sprawy
w Wydziale Komunikacji tut. urzêdu.

Jestem inwalid¹ i trudno mi siê poruszaæ, dlatego jest mi szczegól-
nie mi³o jak potraktowany zosta³em przez Pani¹ Kasperczyk Agnieszkê
23.06.2010 podczas rejestrowania samochodu.

Uwa¿am, ¿e podziêkowania t¹ w³a�nie drog¹ bêd¹ wyrazem uzna-
nia dla tego rodzaju pracowników tak rzadko dzi� spotykanych.

Wilczyñski Jerzy

UWAGA

Informujemy, ¿e od dnia 12 lipca 2010 r. Wydzia³ Komunikacji i Transportu wprowadzi³ na jednym stano-
wisku pracy,w godzinach od 8.00 � 14.00, mo¿liwo�æ dokonania rejestracji pojazdu po wcze�niejszym
telefonicznym umówieniu siê na konkretny termin (tj. dzieñ i godzinê).
Stosownego uzgodnienia terminu mo¿na dokonaæ pod nr tel. 77 44 01 700 lub w informacji Starostwa
Powiatowego.

OG£OSZENIE O NABORZE
Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w

Strzelcach Opolskich og³asza nabór otwarty do projektu
�Innym pomagam � Sam siê szkolê�

�Innym pomagam � Sam siê szkolê� to projekt szkoleniowy
realizowany przez Komendê  Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Strzelcach Opolskich, w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, Priorytet VIII �Regionalne kadry gospodarki�, dzia-
³anie 8.1 �Rozwój Zasobów pracowników i przedsiêbiorstw w regio-
nie�, Poddzia³anie 8.1.1 �Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodo-
wych i doradztwo dla przedsiêbiorstw�, wspó³finansowanego ze �rod-
ków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do osób doros³ych � kobiet i mê¿czy-
zna, z terenu powiatu strzeleckiego, zrzeszonych g³ównie w Ochot-
niczych Stra¿ach Po¿arnych, pracuj¹cych na podstawie umowy o
pracê, powo³ania, wyboru, mianowania, spó³dzielczej umowy o pracê,
umowy o dzie³o lub zlecenia, którzy dobrowolnie chc¹ podwy¿szaæ
swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu:

PIERWSZEJ POMOCY KWALIFIKOWANEJ
Formularze zg³oszeniowe mo¿na sk³adaæ w dniach 2 � 30 sierp-

nia 2010 r. w Biurze Projektu lub Sekretariacie Komendy Powiato-
wej PSP w Strzelcach Opolskich

Udzia³ w szkoleniu jest BEZP£ATNY!

Szczegó³owe informacje o projekcie znajduj¹ siê na stronie inter-
netowej Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w  Strzel-
cach Opolskich

www.pspstrzelce.internetdsl.pl zak³adka Aktualno�ci
Informacji udziela tak¿e Koordynator projektu:

 Urszula Wiatrowska, Tel. 660 411 125 lub 77 40 49 928,
e-mail: wiatula@poczta.onet.pl

Serdecznie zapraszamy 31 lipca (sobota)
do Domu Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem (K¹ty)

Program festynu:

11.30 - spotkanie uczestników festynu na parkingu
przy ul. Opolskiej 1
(naprzeciwko cmentarza i stadionu) w
Zawadzkiem

12.00 - przyjazd na teren Domu Pomocy Spo³ecznej
w Zawadzkiem (K¹ty), powitanie go�ci

12.30 - pokaz policji organizowany przez Komendê
Powiatow¹ Policji w Strzelcach Opolskich

14.00 - przejazd korowodu samochodowego przez
Zawadzkie

15.00 - konkurs �krêgle�
15.30 - pokaz �palenia gumy� w wykonaniu Maxa i

Nati czyli pokazy rajdowe samochodów
15.45 - konkurs bieg z jajkiem
16.00 - rajd z dzieciakami
16.30 - konkurs rzut hula-hop na tyczkê
17.00 - chwila relaksu przy muzyce
17.30 - konkurs taneczny
18.00 - z³oty deszcz s³odyczy
18.30 - konkurs rysunkowy
19.00 - og³oszenie wyników konkursów i rozdanie

nagród
19.30 - zabawa taneczna, grill
21.00 - zakoñczenie imprezy

Organizatorzy:
Fan Klub Corsa oraz Opel Frontera Fan Klub

Partnerzy:
Dom Pomocy Spo³ecznej

oraz Urz¹d Miejski w Zawadzkiem

Cz³owiek � najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

MOTO - FESTYN
w Zawadzkiem


