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WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

STRA¯NIK - obywatelstwo polskie
W DZIALE OCHRONY STRZELCE OP. - kategoria zdrowia A

- uregulowany stosunek
  do s³u¿by wojskowej
- wykszta³cenie �rednie

M£ODSZY REFERENT STRZELCE OP. - obywatelstwo polskie
LUB INSPEKTOR - kategoria zdrowia A
W DZIALE FINANSOWYM - uregulowany stosunek

  do s³u¿by wojskowej
- wykszt �rednie wy¿sze

PIELÊGNIARKA/ STRZELCE OP. - obywatelstwo polskie
PIELÊGNIARZ W DZIALE - kategoria zdrowia A
S£U¯BY ZDROWIA - uregulowany stosunek

  do s³u¿by wojskowej
- wykszt. �r. medyczne

GRAFIK KOMPUTEROWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  �rednie
- podstawowa znajomo�æ
  programów graficznych

PRAC. BIUROWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
- obs³uga komputera

KSIÊGOWA 1/2 ETATU STRZELCE OP. - do�wiadczenie w pe³nej
  samodz. ksiêgowo�ci

PREZENTER NEGOCJATOR CA£Y KRAJ - wykszt. min. �rednie
- 2 lata sta¿u pracy
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjno�æ

KONSULTANT DS. STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
OBS£UGI KOMPUTERA   �rednie ( mile widziani

  studenci)
- obs³uga komputera
- dobra dykcja,
- komunikatywno�æ

SPECJALISTA OLSZOWA - wykszta³cenie tech.
DS. TECHNICZNYCH - do�wiadczenie

- uprawnienia SEP do
  1 kV
- �wiadectwo
  kwalifikacyjne �E�

NAUCZYCIEL J. ANG. JEMIELNICA - wykszta³cenie min.
  licencjat
-  bieg³a znajomo�æ
  j. angielskiego

DYSPOZYTOR STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
  techniczne
- obs³uga komputera
- dyspozycyjno�æ

OPERATOR URZ¥DZEÑ STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
KANALIZACYJNYCH   techniczne

- prawo jazdy kat. C
- dyspozycyjno�æ

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - �rednie � kosmetyczne
- do�wiadczenie w handlu
- dyspozycyjno�æ
- obs³uga kasy fiskalnej

SPRZEDAWCA - KASJER ZAWADZKIE - obs³uga kasy fiskalnej
WIZA¯YSTKA STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  kierunkowe
- mile widziane do�wiad.

SERWISANT MASZYN ZAWADZKIE - obs³uga kasy fiskalnej
OGRODNICZYCH - obs³uga komputera
KUCHARZ STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe
PIEKARZ - do�wiadczenie mile

  widziane
KELNERKA STRZELCE OP.
KIEROWCA STRZELCE OP. - wymagane
C+E   do�wiadczenie
KIEROWCA AUTOBUSU STRZELCE OP - prawo jazdy kat. D

-ZAWADZKIE - upraw. na przewóz osób
OPERATOR POMPY OLSZOWA - uprawnienia operatora
DO BETONU   pompy do betonu

- prawo jazdy kat C
ROBOTNIK BUDOWLANY WG ZLECEÑ - mile widziane
� MURARZ �MALARZ   do�wiadczenie
- TAPECIARZ
�LUSARZ KONSTRUKCJI STRZELCE OP. - do�wiadczenie
STALOWYCH - znajomo�æ rysunku

  technicznego
FRYZJER STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe

- do�wiad mile widziane
FRYZJER UJAZD
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe
PRACOWNIK FIZYCZNY POZNOWICE
POMOCNIK STOLARZA BORYCZ
PILARZ ZAWADZKIE - kurs operatora pilarek
DIAGNOSTA LUB ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie
MECHANIK SAM.   mechaniczne  oraz 4

  letni sta¿ pracy w
  przypadku mechanika
- uprawnienia diagnosty

LAKIERNIK
POMOCNIK LAKIERNIKA STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe

- mo¿liwo�æ douczenia
SUWNICOWY ZAWADZKIE - wykszt. zawodowe

- upraw. suwnicowego
SPRZ¥TACZKA STRZELCE OP. - stopieñ

  niepe³nosprawno�ci

Celem projektu jest zwiêkszenie
aktywno�ci i zaanga¿owania przed-
siêbiorców oraz innych podmiotów
rynku pracy w prognozowanie zmian
zachodz¹cych na rynku pracy. Cel ten
ma zostaæ osi¹gniêty poprzez zawi¹-
zanie i aktywne funkcjonowanie part-
nerstwa.

Jednym z rezultatów projektu bê-
dzie Portal Internetowy ukierunkowa-
ny na przedsiêbiorcê i jego potrzeby.
Bêdzie to platforma wymiany informa-
cji i komunikacji strzeleckich firm i
innych podmiotów oraz forma promo-
cji lokalnych us³ug w kraju i za gra-
nic¹. Portal przyczyni siê tak¿e do po-
prawy jako�ci monitorowania rynku
pracy poprzez pozyskiwanie informa-
cji dotycz¹cych planów szkoleniowych
i zatrudnieniowych firm.

 Strona internetowa zawieraæ bê-
dzie m.in.:
* samodzielnie zarz¹dzan¹ przez

firmy bazê przedsiêbiorstw (inter-

netowe wizytówki firm),
* aktualno�ci gospodarcze i pora-

dy ekspertów,
* bazê teleadresow¹ instytucji i urzê-

dów,
* kalendarium szkoleniowe,
* galeriê lokalnych produktów,
* mapê aktywno�ci gospodarczej

(tereny i oferty inwestycyjne
gmin),

* forum dyskusyjne i bazê og³oszeñ,
* poradniki dot. prowadzenia dzia-

³alno�ci gospodarczej, pozyskiwa-
nia funduszy unijnych i wiele in-
nych.
Aby projekt i jego za³o¿enia zo-

sta³y w pe³ni zrealizowane konieczny
jest udzia³ oraz wspó³praca w tym

przedsiêwziêciu lokalnych pracodaw-
ców, samorz¹dów i innych instytucji
rynku pracy. Projekt ten ma zapocz¹t-
kowaæ zawi¹zanie lokalnego partner-
stwa o wspó³pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym serdecz-
nie Pañstwa zapraszamy do przy³¹-
czenia siê do opisanej inicjatywy. For-
malne przyst¹pienie do partnerstwa
nast¹pi w trakcie Konferencji otwie-
raj¹cej projekt.

Projekt przewiduje tak¿e cykl
warsztatów dotycz¹cych m.in. progno-
zowania zmian gospodarczych w po-
wiecie, rozwoju firm a tak¿e oceny
koncepcji Portalu i uzgodnienie jego
ostatecznej wersji i sposobu funkcjo-
nowania.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich przygotowuje siê do realizacji projektu pn.:
�Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal Strzeleckiego Przedsiêbiorcy�,

który otrzyma³ dofinansowanie ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Projekt ten bêdzie realizowany od 01.02.2009 r. do 31.01.2010 r.
w partnerstwie z firm¹ CTC Polska sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

ZAPROSZENIE

W przypadku zainteresowania udzia³em w projekcie prosimy o wype³nienie
deklaracji uczestnictwa (zamieszczonej na str. 6) i przes³anie jej na adres
Powiatowego Urzêdu Pracy w Strzelcach Op. ul. Gogoliñska 2a do dnia 31
stycznia 2009 roku.  W razie jakichkolwiek pytañ prosimy o kontakt pod
numerem telefonu: 077 4621809 - Roman Kus lub 077 4621805 -  Dorota
Kozo³up i Izabela Koss.

Projekt wspó³finansowany  przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Kryzys? Niestety, ju¿ jest

Przedsiêbiorcy � ³¹czcie siê!

- Nie wszyscy maj¹ taki obowi¹-
zek, bo dotyczy to zak³adów, które
zatrudniaj¹c ponad 100 osób, zamie-
rzaj¹ zwolniæ co njamniej 10% za³ogi.
Tymczasem na naszym terenie 98%
firm zatrudnia poni¿ej 100 pracowni-
ków. W tej chwili (rozmawiamy 20
stycznia � przyp. mg.) � kontynuuje
dyrektor Jaskó³a � na naszym terenie
¿aden z duzych pracodawców nie
zg³osi³ zamiaru zwolnieñ grupowych,
ale to nie znaczy, ¿e zapowiadane
gdzie indziej zwolnienia w ¿aden spo-
sób nie dotkn¹ mieszkañców powia-
tu strzeleckiego. Na przyk³ad bank
PKO BP zapowiedzia³ zwolnienie
2000 osób. W naszej placówce tego
banku pracuje niewielka za³oga, ale nie
mogê odpowiedzieæ, czy zapowiada-
ne zwolnienia równie¿ j¹ dotkn¹. Pew-
ne jest natomiast, ¿e w�ród zwalnia-
nych 700 pracowników Coroplastu z
zak³adów w Dylakach i Krapkowi-
cach znajd¹ siê mieszkañcy naszego
powiatu.
O tym, ¿e na rynku pracy, i to nie
tylko w Polsce, sytuacja jest znacz-
nie gorsza ni¿ w minionym roku,
�wiadczy te¿ liczba osób powracaj¹-

cych zza granicy, bo w³a�nie stracili
tam pracê. O ile w poprzednich latach
nie mieli�my wiêcej ni¿ 4 - 5  transfe-
rów zasi³ków zagranicznych mie-
siêcznie, to do 15 stycznia br. by³o
ich ju¿ blisko 30. Podobnie jest z tymi,
którzy wprawdzie pracowali za gra-
nic¹ 365 dni, ale nie nabyli jeszcze
uprawnieñ do zagranicznego zasi³ku
dla bezrobotnych, tylko pobieraj¹ go
na warunkach obowi¹zuj¹cych w Pol-
sce. W latach poprzednich zg³asza³y
siê do nas 2 � 3 takie osoby miesiêcz-
nie, w grudniu mieli�my ich ju¿ ponad
50!
- Kto traci pracê za granic¹?
- Kryzys wyra�nie widoczny jest
ju¿ w dwóch bran¿ach: motoryzacyj-
nej i budownictwie. Wielu m³odych
ludzi, którzy dotychczas pracowali
np. w zak³adach BMW czy MAN-a
� ju¿ zarejestrowa³o siê naszym urzê-
dzie pracy. Podobnie jest z budow-
lañcami, ale tu widaæ wp³yw jeszcze
innego czynnika: klimatycznego. Za-
zwyczaj budowlañcy wracali do swo-
ich miejsc pracy zaraz po �wiêtach:
zimy w Niemczech czy Holandii prak-
tycznie ju¿ nie by³o. Tym razem �nieg

i mróz jest i u nas, i u nich, a to ograni-
cza realizacjê zamówieñ. Na zastój na-
rzekaj¹ te¿ agencje pracy tymczaso-
wej: zleceñ jest coraz mniej.
- Ale oferty pracy nadal do PUP
nap³ywaj¹?
- Ich ilo�æ tragicznie spad³a, bo a¿ o
po³owê! W grudniu ub.r. mieli�my
tylko 80 zatrudnienia, podczas gdy
�rednia z ubieg³ego roku to 150! W
najlepszych miesi¹cach dysponowa-
li�my ponad 200 ofertami, w s³abych
bywa³o ich 120, ale bardzo rzadko
zdarza³y siê miesi¹ce, gdy ich ilo�æ
spada³a poni¿ej setki. Styczeñ 2009
te¿ nale¿y do s³abszych miesiêcy pod
tym wzglêdem.
- Czyli kryzys ju¿ wyra�nie wi-
daæ?
- Spowolnienie gospodarki najlepiej
widoczne jest nie tylko w tym, ¿e
ogranicza siê inwestycje i przybywa
bezrobotnych, ale ¿e s¹ pracodawcy,
którzy wstrzymuj¹ siê z przyjêciami
pracowników, choæ zamierzali to zro-
biæ, bo nie wiedz¹, jak bêdzie reago-
wa³ rynek i co bêdzie z realizacj¹ za-
mówieñ.

Zanotowa³a m.g.

dok. ze str. 1

Do 27 lutego 2009 r. mo¿na zg³aszaæ
rysunki do konkursu �Unia Europej-
ska i obywatelstwo� og³oszonego
przez Komisjê Europejsk¹. Zadaniem
uczestników jest narysowanie jedno-
stronicowego komiksu lub rysunku
bez s³ów ilustruj¹cego koncepcjê oby-
watelstwa w UE.

Zachêcamy osoby powy¿ej 16
roku ¿ycia, a szczególnie uczniów,
studentów i absolwentów szkó³ pla-
stycznych i graficznych do udzia³u w
konkursie.

Prace nale¿y przes³aæ do 27 lute-
go, jednak najpierw nale¿y wype³niæ
formularz rejestracyjny dostêpny tu-
taj: www.eurocartoon.eu/registra-
tion

Pieni¹dze dla
samorz¹dów

Jak poinformowa³ rzecznik wojewody opolskiego: MSWiA podjê³o decy-
zjê o przyznaniu 2 800 000 z³ dla jednostek samorz¹du terytorialnego na zada-
nia zwi¹zane z usuwaniem skutków klêsk ¿ywio³owych wymagaj¹cych reali-
zacji w bie¿¹cym roku.

�rodki te zostan¹ przekazane po dostarczeniu ministerstwa przez te jed-
nostki wymaganych dokumentów i podpisaniu umowy dotacyjnej.
* na odbudowê infrastruktury o�wiatowej Gmina Ujazd ma otrzymaæ

600 000 z³,
* na odbudowê infrastruktury komunalnej Gmina Strzelce Opolskie  ma otrzy-

maæ 1 300 000 z³,
* na odbudowê infrastruktury drogowo � mostowej Powiat Strzelecki ma

otrzymaæ 900 000 z³.

Konkurs na komiks


