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POWIAT STR Z E LE C K I

Kryzys
zrobi³ swoje
Nie widaæ ró¿owych perspektyw
na strzeleckim rynku pracy do koñca
roku. Ta lapidarna ocena poparta jest,
niestety, obserwacj¹ niekorzystnych
zmian w ostatnich miesi¹cach. Dyrektor PUP Norbert Jaskó³a przytacza
statystyki: bezrobotnych przybywa
nieznacznie, lecz stale, po kilkanacie
osób w stosunku do ka¿dego poprzedniego miesi¹ca. W efekcie na koniec
sierpnia tego roku zarejestrowanych
by³o 159 osób bezrobotnych wiêcej
ni¿ rok temu. W dodatku wros³a
wród nich liczba ludzi m³odych.
Co ciekawe  to zjawisko by³o ju¿
widoczne czasie wakacji. To jedna z
wyraniejszych zmian w stosunku do
poprzednich lat: dotychczas do urzêdu pracy zg³aszali siê oni raczej we
wrzeniu lub padzierniku.
- Jak widaæ  ocenia dyrektor Jaskó³a - tym razem mniej osób wyjecha³o na Zachód w poszukiwaniu pracy, wiêcej szuka³o jej na miejscu. Kolejna zmiana: wród bezrobotnych a¿
10 procent to ludzie w wy¿szym wykszta³ceniem, czyli w tej chwili jest
ich ok. 250!
W statystykach nie wygl¹da to
bardzo le, bo sporo absolwentów
wy¿szych uczelni trafi³o na sta¿e do
ró¿nych firm i instytucji, ale pamiêtaæ nale¿y, ¿e wrzesieñ to nastêpny
sezon obrony prac na uczelniach.
Prawdopodobne wiêc, ¿e wkrótce w
naszych rejestrach przybêdzie ludzi
z wy¿szym wykszta³ceniem. Przybêdzie te¿ absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych: zarejestruj¹ siê ci, którzy po zakoñczeniu nauki jednak zrobili sobie wakacje i teraz koñczy siê
im ubezpieczenie, tak¿e ci, którzy nie
poszli na studia. Bêd¹ siê rejestrowaæ
i ci, którzy wrócili z prac sezonowych
- tak¿e z zagranicy. Nie tylko ludzie
m³odzi, ale i starsi, bo pokoñczy³y siê
zbiory, w listopadzie skoñcz¹ siê prace w budownictwie
I Nie ma obiecuj¹cych perspektyw. W powiecie strzeleckim nie szykuj¹ siê zwolnienia grupowe (o takich
pracodawcy musz¹ zawiadomiæ urz¹d
pracy). Ale te¿ w strzeleckim PUP
brak ofert pracy. Kryzys zrobi³ swoje  mówi dyrektor Jaskó³a.  jedyn¹
firm¹, która szuka pracowników jest
FM Logistic w Ujedzie. Praca szykuje siê tam na koniec roku, ale ju¿
rozpoczêto przyjêcia.

Po pomoc
do PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje mieszkañców Powiatu Strzeleckiego o mo¿liwoci skorzystania z
bezp³atnej pomocy psychologicznej
i terapeutycznej organizowanej od
czerwca do listopada 2010 roku oraz
pomocy prawnej organizowanej od
stycznia do grudnia 2010 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich
przy ul. Chrobrego 5.
Indywidualny termin spotkañ z
psychologiem, terapeut¹ oraz prawnikiem nale¿y uzgodniæ osobicie w
siedzibie Centrum w Strzelcach
Opolskich przy ul. Chrobrego 5 pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem 77-461-33-81.
Poradnictwo realizowane w ramach zadania publicznego pod nazw¹
Profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów uzale¿nieñ oraz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie w zakresie
kompleksowych oddzia³ywañ terapeutycznych i/lub pomocowych wobec osób doznaj¹cych przemocy w
rodzinie, w tym osób doznaj¹cych
wykorzystywania seksualnego poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej
dotowane jest przez Samorz¹d Województwa Opolskiego.

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
ZAPRAS ZA
pracodawców, osoby niepe³nosprawne oraz wszystkich
zainteresowanych tematyk¹ do udzia³u w seminarium
NIEPE£NOSPRAWNI W PRACY
20 padziernik 2010 rok  Sala Narad Starostwa Powiatowego
PR O G RAM
godzina 10:00
- uroczyste otwarcie  Starosta Strzelecki
godzina 10:15
Sytuacja niepe³nosprawnych na lokalnym rynku pracy
Prowadz¹cy: p. Norbert Jaskó³a - dyrektor PUP Strzelce Opolskie
godzina 10:30
Warto zatrudniæ osoby niepe³nosprawne
- Charakterystyka przepisów dot. zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
- Uprawnienia osób niepe³nosprawnych w zakresie prawa pracy
- Korzyci finansowe wynikaj¹ce z zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej
- Uprawnienia pracodawcy wynikaj¹ce z dostosowania stanowiska pracy
osoby niepe³nosprawnej i innych kosztów z tym zwi¹zanych
Prowadz¹cy: przedstawiciele Centrum Edukacji i Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepe³nosprawnych w Opolu
godzina 12:00
Niepe³nosprawni w pracy
Prowadz¹cy: przedstawiciele firm zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne,
przedstawiciele stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych
Zainteresowani proszeni s¹ o telefoniczne
zg³oszenie swojego udzia³u
77 462 18 11, 77 462 18 67.
Spotkania realizowane s¹ w ramach
II OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 18  24.10.2010,
którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej

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

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, dzia³anie 8.1 Rozwój Zasobów pracowników i przedsiêbiorstw w regionie, Poddzia³anie 8.1.1 Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiêbiorstw, wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do osób doros³ych  kobiet i mê¿czyzna, z terenu
powiatu strzeleckiego, 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
(RATOWNICTWO MEDYCZNE)
I termin szkolenia: 11.09.2010 r.  02.10.2010 r.
II termin szkolenia: 09.10.2010 r.  30.10.2010 r.
Formularze zg³oszeniowe mo¿na sk³adaæ w Biurze Projektu lub Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich
Udzia³ w szkoleniu jest BEZP£ATNY!
Szczegó³owe informacje o projekcie znajduj¹ siê na stronie internetowej
Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Strzelcach Opolskich
www.pspstrzelce.internetdsl.pl (zak³adka Aktualnoci)
Informacji udziela tak¿e Koordynator projektu:
Urszula Wiatrowska, Tel. 660 411 125 lub 77 40 49 928,
e  mail: wiatula@poczta.onet.pl

STANOWISKO
SPECJALISTA
DS. KONSULTINGU

MIEJSCE
PRACY
ZAWADZKIE

OPIEKUN KLIENTA
W BANKU

STRZELCE OP.

KONSULTANT
DS. OBS£UGI KLIENTA
7/8 ETATU
TELEMARKETER

STRZELCE OP.

KIEROWNIK ZAK£ADU
 PRZEDSTAWICIEL
HANDLOWY BRAN¯Y
BUDOWLANEJ
SPRZEDAWCA 
KONSULTANT CYFRY+
SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA
W KWIACIARNI
KELNER  BARMAN
KUCHARZ  POMOC
KUCHARZA
POMOC KUCHARZA
KIEROWCA - ASYSTENT

ZAWADZKIE

KIEROWCA C
- MONTER RUSZTOWAÑ
KIEROWCA C + E
KIEROWCA C + E
KIEROWCA KAT. D
LAKIERNIK SAM.
ELEKTROMECHANIK
MECHANIK MASZYN
ROLNICZYCH
MECHANIK MASZYN
ROLNICZYCH
MURARZ

STRZELCE OP.

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

KAMIEÑ L¥SKI
GRABÓW
STRZELCE OP.
CA£A POLSKA
KRAJ
I ZA GRANIC¥
TRANSPORT
KRAJOWY
TRANSPORT
MIÊDZYN.
TRANSPORT
KRAJOWY
I MIÊDZYN.
BORYCZ
DYLAKI
KAD£UB
ZALESIE L¥SKIE
STRZELCE OP.

- mile widziane wykszt.
wy¿sze, kierunek europeistyka
- dowiadczenie
- wykszt. min. rednie
- dowiadczenie
- komunikatywnoæ
- wykszta³cenie rednie
- obs³uga komputera
- wykszt. min. zawodowe
- znajomoæ komputera
- szybkie pisanie na klawiaturze
- wykszta³cenie rednie lub
wy¿sze budowlane
- dowiadczenie
- prawo jazdy kat.B
- obs³uga komputera
- komunikatywnoæ
- mile widziane dowiad.
w handlu lub znajomoæ
bran¿y drogeryjno-kosmetycznej
- mile widziane dowiad.
lub kurs florystyczny
- mile widziane dowiad.
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min. rednie
- dowiadczenie w handlu
i negocjacjach
- min. zawodowe
- prawo jazdy kat.C
- mile widziane dowiad.
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- prawo jazdy kat. D
- mile widziane prawo
jazdy kat. D+E
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min. zawodowe
- wykszta³cenie zawodowe
- dowiadczenie mile widziane
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min. zawodowe
- dowiadczenie
- wykszta³cenie zawodowe
- prawo jazdy kat. B

PRACOWNIK
MONTA¯OWO
- BUDOWLANY
CIELA
DEKARZ
P£YTKARZ - KAFELKARZ
DOCIEPLENIOWIEC

WG ZLECEÑ

- wykszta³cenie kierunkowe

WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ

CIELA / DEKARZ
PRACOW. OGÓLNOBUD.
MAJSTER/ BRYGADZISTA

WG ZLECEÑ
WG ZLECEÑ
CA£A POLSKA

SPECJALISTA SPAWALNIK

STRZELCE OP.

TAPICER

STRZELCE OP.

TAPICER
z mo¿liwoci¹ przyuczenia
PRACOWNIK BIUROWY 
PRACOWNIK OCHRONY
OPERATOR PRASY /
OPERATOR WÓZKA
WID£OWEGO
MAGAZYNIER

STRZELCE OP.

- dowiadczenie
- wykszt. min. zawodowe
- dowiadczanie
- dowiadczanie
- mile widziane dowiad.
- wykszta³cenie zawodowe
- uprawnienia budowlane
- dowiadczenie
- wykszta³cenie wy¿sze 
in¿ynier spawalnik
- wykszta³cenie kierunkowe
- dowiadczenie
- uprawnienia operatora
wózka wid³owego
- obs³uga komputera

PRACOWNIK LINIOWY
PRACOWNIK PRODUKCJI
BRYGADZISTA
 SPRZ¥TACZ
LUB SPRZ¥TACZKA
DORÊCZYCIEL
POCZTOWY
SAMODZIELNY
BRUKARZ
MONTER RUSZTOWAÑ

HYDRAULIK
WIERTACZ
MONTER WI¥ZEK
OPERATOR MASZYN
PRACOWNIK TRANSPORTU
PILARZ
PILARZ
KIEROWNIK TARTAKU
- DRZEWIARZ
PIELÊGNIARKA
PIELÊGNIARKA MEDYCYNY
SZKOLNEJ

WG ZLECEÑ

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

OLSZOWA
STRZELCE OP.

- uprawnienia operatora
wózka wid³owego

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie min. rednie
- prawo jazdy kat. B
- obs³uga komputera

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

- prawo jazdy kat. B

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
KRAJ
I ZA GRANIC¥
STRZELCE OP.
WOJ. OPOLSKIE
DYLAKI LUB
KRAPKOWICE
DYLAKI LUB
KRAPKOWICE
DYLAKI
OLSZOWA, KLUCZ,
ZIMNA WÓDKA
NADLENICTWO
RUDZINIEC
¯ÊDOWICE
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

- min. zawodowe
- prawo jazdy kat.C lub B
mile widziane
- mile widziane dowiadczenie
- mile widziane uprawnienia na
wózek wid³owy
- prawo jazdy kat.B
- dowiadczenie w wykonywaniu
odwiertów pionowych
- wykszta³cenie min. zawodowe
- wykszta³cenie min. zawodowe
- wykszta³cenie min. zawodowe
- mile widziane dowiadczenie
- kurs pilarza oraz uprawnienia
na pi³ê spalinow¹
- dowiadczenie min. 1 rok
- wykszta³cenie kierunkowe
- mile widziany kurs szczepieñ
rodowiskowych
- wykszta³cenie kierunkowe
- kurs kwalif. w rodowisku
nauczania i wychowania
- w³asny samochód
- prawo jazdy kat.B

