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STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

SPECJ. DS. KONTAKTÓW KATOWICE - wykszta³cenie wy¿sze
ZAGRANICZNYCH   informatyczne

- bieg³a znajomo�æ jêzyka
  ormiañskiego i niem.
  w mowie i pi�mie
- prawo jazdy kat.B

PRAC. ADMINISTRAC. STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
biuro@kowamat.eu   �rednie lub wy¿sze

- znajomo�æ technik
  sprzeda¿y
- znajomo�æ rachunkowo�ci
- b. dobra obs³uga komp.
- mile widziane do�wiad.

SPECJALISTA DS.
KSIÊGOWO-KADROWYCH STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

  lub wy¿sze
- do�wiadczenie
- obs³uga komputera

SPEDYTOR STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
  lub wy¿sze
- obs³uga komputera
- sta¿ min, 1 rok
- znajomo�æ j.niemieckiego
  lub angielskiego

TELEMARKETER STRZELCE OP. -
KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
DS. OBS£UGI KLIENTA - obs³uga komputera
DYSPOZYTOR-KIEROWCA PIOTRÓWKA - wykszta³cenie wy¿sze

- bieg³a znajomo�æ
  jêzyka niemieckiego

PRZEDSTAWICIEL
HAND./NEGOCJATOR CA£A POLSKA - wykszta³cenie �rednie

- do�wiadczenie
- komunikatywno�æ

ASYSTENT HANDLOWY CA£A POLSKA - wykszt. min. �rednie
- prawo jazdy kat.B
- do�wiad. jako kierowca

POMOC KUCHENNA PIOTRÓWKA - mile widziane do�wiad.
BARMAN/BARMANKA KALINÓW
OPERATOR KOPARKI WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
KIEROWCA C + E TRANSPORT KRAJ. - do�wiadczenie
KIEROWCA C + E TRANSPORT

MIÊDZYN. - do�wiadczenie
LAKIERNIK / MECHANIK STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe
SAMOCHODY - do�wiadczenie
LAKIERNIK SAM. BORYCZ - do�wiadczenie
MONTER RUSZTOWAÑ PRACA W KRAJU - wykszta³cenie min.

I ZAGRANIC¥   zawodowe
- mile widziane prawo jazdy
  kat.B lub C

ROBOTNIK BUD. WG ZLECEÑ
CIE�LA / DEKARZ WG ZLECEÑ - do�wiadcznie
BRUKARZ WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
ELEKTRYK ZAWADZKIE - wykszt. min.zawodowe

- uprawnienia
OPERATOR CNC STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

  kierunkowe
- mile widziane do�wiad.

�LUSARZ / SPAWACZ STRZELCE OP. - do�wiadczenie przy
  produkcji
  lub monta¿u konstrukcji

TOKARZ DZIEWKOWICE - do�wiadczenie
TAPICER STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe

- do�wiadczenie
OPERATOR WÓZKA OLSZOWA - wykszta³cenie
WID£OWEGO   min. zawodowe

- mile widziane uprawnienia
  na wózek wid³owy

PALACZ STRZELCE OP. - uprawnienia powy¿ej
  50 kW

ROBOTNIK LE�NY OLSZOWA, KLUCZ,
ZIMNA WÓDKA - mile widziane

  do�wiadczenie
PILARZ OLSZOWA, KLUCZ,

ZIMNA WÓDKA - mile widziane do�wiad.
SZEWC STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe

  lub �rednie techniczne
- obs³uga maszyn
  przemys³owych do szycia
  i urz¹dzeñ krojczych
- praca w systemie
  akordowym

FRYZJER/FRYZJERKA STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe
1/2 ETATU

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje do 20 sierpnia
2010 r. wnioski bezrobotnych ubiegaj¹cych siê o przyznanie jednorazowych
�rodków na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 6 Powiatowego Urzêdu Pracy w Strzelcach Opolskich

Tel. 774621818

OG£OSZENIE !!!

18+ nowe szanse i mo¿liwo�ci
W miesi¹cu czerwcu i lipcu zo-

sta³y zorganizowane dla uczestników/
uczestniczek projektu 11 � dniowe
wyjazdy ogólnousprawniaj¹ce do
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji �Vil-
la Barbara� w Jaworzu.

Dla Grupy I � 38 osób niepe³no-
sprawnych podczas pobytu w O�rod-
ku zorganizowane zosta³y:
a) zajêcia rehabilitacyjne (3 zabiegi

dziennie),
b) warsztaty umiejêtno�ci autopre-

zentacji i kreowania w³asnej oso-
by prowadzone przez psycholo-
ga,

c) zajêcia z arteterapii,
d) zajêcia integracyjno � rekreacyj-

ne, w ramach których odby³y siê:
* gimnastyki poranne na basenie,
* wieczorki integracyjno - tanecz-

ne,
* grill z ogniskiem przy akompania-

mencie kapeli góralskiej,
* pokaz bi¿uterii naturalnej,
* turniej boulle,
* turniej gry w tenisa sto³owego,
* wieczór z karaoke,
* wycieczka do Browaru ¯ywiec,
* wycieczka do Muzeum Chleba w

Brennej,
* Nordic Walking.

Dla Grupy III - 8 uczestników/uczest-
niczek Warsztatów Terapii Zajêciowej
w Zawadzkiem podczas pobytu w
O�rodku zorganizowane zosta³y:
a) zajêcia rehabilitacyjne (3 zabiegi
dziennie),
b) warsztaty umiejêtno�ci autopre-

zentacji i kreowania w³asnej oso-
by prowadzone przez psycholo-
ga,

c) warsztaty z doradc¹ zawodowym,
d) zajêcia integracyjno � rekreacyjne, w ramach których odby³y siê:
* wieczorki integracyjno - taneczne,
* æwiczenia koordynuj¹ce postawê,
* gimnastyki poranne na basenie,
* grill z ogniskiem przy akompaniamencie kapeli góralskiej,
* turniej gry w tenisa sto³owego,
* wieczór z karaoke,
* spacer z przewodnikiem do Parku Zdrojowego i Rezerwatu Czarnej Sosny,
* wycieczka autokarowa Ma³¹ Pêtl¹ Beskidzk¹,
* pokaz bi¿uterii naturalnej,
* wycieczka do Browaru ¯ywiec,
* wycieczka autokarowa z przejazdem kolejk¹ na Górê ¯ar,
* wycieczka do Muzeum Chleba w Brennej,
* turniej minigolfa oraz boulle,
* Nordic Walking.

Przed nami jeszcze du¿o pracy i etapów do zrealizowania w zwi¹zku z czym
Zespó³ Projektowy wszystkim uczestnikom ¿yczy wytrwa³o�ci i powodze-
nia.

dok. ze str 1

Zarz¹d Zwi¹zku Kombatantów i
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych
Rzeczpospolitej Polskiej w Strzelcach
Opolskich, Starosta Strzelecki oraz
Burmistrz Strzelec Opolskich

zapraszaj¹ mieszkañców
Powiatu Strzeleckiego

na powiatowe obchody
Dnia Weterana,
które odbêd¹ siê

1 wrze�nia 2010 roku
w Strzelcach Opolskich.

Porz¹dek obchodów:
8:45 zbiórka przed Ratuszem w
Strzelcach Opolskich
9:00 msza �w. w ko�ciele parafialnym
pw. �w. Wawrzyñca w Strzelcach
Opolskich
10:15 z³o¿enie kwiatów pod Pomni-
kiem ku czci Ofiar Wojen i Przemocy

Lokalny Punkt Informacyjny
w Strzelcach Opolskich

uprzejmie informuje, i¿ na zlecenie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opol-
skiego, organizowany jest cykl BEZP£ATNYCH szkoleñ specjalistycznych dla
beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013. Istnieje mo¿liwo�æ uczestniczenia w nastêpuj¹cych szkole-
niach:
Cz. I Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach RPO WO 2007-2013
Cz. II Rozliczanie i kontrola projektu w ramach RPO WO 2007-2013

Wiêcej informacji i szczegó³ów mo¿na uzyskaæ w:
Eurologistics. S.C. Oddzia³ Opole, ul. Ozimska 18

tel. 77/ 404 83 04, fax 77/ 404 83 07

Chcesz podzieliæ siê swoimi  do�wiadcze-
niem, m¹dro�ci¹, emocjami i uczuciami.

Zapraszamy na spotkania, gdzie bêdzie-
my mówiæ:
- o bie¿¹cych problemach,
- odkrywaniu w³asnych potrzeb i w³asnych

uczuæ,
- o zwiêkszeniu wiedzy dotycz¹cej relacji  rodzic � dziecko,
- o konstruktywnym rozwi¹zywaniu problemów.
Zachêcamy do wzajemnego dawania i brania - w grupie le¿y si³a!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. serdecznie zapra-
sza osoby doros³e do udzia³u w grupie wsparcia dla osób samotnie wychowu-
j¹cych dzieci w zwi¹zku z ze zjawiskiem migracji zarobkowej.

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w formie warsztatowej,
w siedzibie PCPR  w Strzelcach Op. od miesi¹ca wrze�nia  2010r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z PCPR  w Strzelcach Op. ul. Chrobrego 5,

tel. 77/4613381
do 31.08.2010r.

Zadanie realizowane jest w ramach zadania samorz¹dowego z zakresu profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i dotowane jest  przez Samorz¹d Woje-
wództwa Opolskiego.

SAMOTNIE   WYCHOWUJESZ   DZIECI?
POTRZEBUJESZ   WSPARCIA?

- NIE  ZOSTAWAJ  Z  PROBLEMEM  SAM/A
To sta³a i jedna z wielu akcji poli-
cji, które maj¹ na celu m.in. za-
pewnienie  bezpieczeñstwa w ru-
chu drogowym, mimo to ci¹gle wi-
daæ, ¿e kierowcy je¿d¿¹ na �po-
dwójnym gazie�. Nie inaczej by³o
9 sierpnia.

Kierowców kontrolowa³o 12 poli-
cjantów. Przebadali oni 191 kieruj¹-
cych, w�ród których ujawnili 7 pod wp³y-
wem alkoholu, w tym 4 kierowców po-
jazdów osobowych.

Trzech kieruj¹cych nie zastosowa-
³o siê do zakazu prowadzenia pojazdu
wydanego przez s¹d, w tym 2 z 7 kieru-
j¹cych pod wp³ywem alkoholu.

Sze�ciu kierowców i 1 pasa¿er nie
korzysta³o z pasów bezpieczeñstwa.

Wszystkie te akcji maj¹ na celu
przede wszystkim zapewnienie bezpie-
czeñstwa w ruchu drogowym.

Pamiêtajmy, ¿e my sami jako
uczestnicy ruchu drogowego jad¹c sa-
mochodem, rowerem czy id¹c pieszo
mo¿emy istotnie poprawiæ bezpieczeñ-
stwo swoje i innych stosuj¹c siê przede
wszystkim do podstawowych przepisów
ruchu drogowego.

Trze�wy
poranek


