
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:

KSIÊGOWA STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
  o kierunku ekonomia
  lub pokrewne
- 2 letnie do�wiadczenie
  w ksiêgowo�ci

PODINSPEKTOR STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
DS. TECHNICZNO   o kierunku budowlanym
- INWESTYCYJNYCH   i co najmniej sta¿

  absolwencki lub
- wykszta³cenie �rednie
  i 4-letni sta¿ pracy w
  zawodzie

SERWISANT 3/4 ETATU CA£Y KRAJ - wykszta³cenie min.
  �rednie techniczne
- prawo jazdy kat.B
- umiejêtno�æ czytania
  schematów

PRZEDS. HANDLOWY WOJ. OPOLSKIE, - wykszta³cenie min.
DS. SPRZEDA¯Y WIELKOPOLSKIE,   �rednie
MASZYN ROLN.  DOLNO�L¥SKIE, - min. 2 lata sta¿u pracy

�L¥SKIE   w bran¿y rolniczej
PREZENTER CA£Y KRAJ - wykszta³cenie min.
NEGOCJATOR   �rednie

- 2 lata sta¿u pracy
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjno�æ

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

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

SPECJALISTA
DS. TECHNICZNYCH OLSZOWA - wykszta³cenie

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

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  handlowe

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - obs³uga komputera
- mile widziana
  znajomo�æ bran¿y
  motoryzacyjnej

FRYZJER UJAZD
KUCHARZ
PIEKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  kierunkowe
- do�wiadczenie mile
  widziane

KUCHARZ STANISZCZE WLK. - wykszta³cenie
  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

KELNERKA 3/4 ETATU STANISZCZE WLK.
KELNERKA STRZELCE OP.
KIEROWCA C+E STRZELCE OP. - wymagane

+  OKOLICE   do�wiadczenie
KIEROWCA C+E WOJ. OPOLSKIE - HDS
OPERATOR POMPY
DO BETONU OLSZOWA - uprawnienia operatora
/KIEROWCA   pompy do betonu

- prawo jazdy kat C
MECHANIK SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  zawodowe
MECHANIK SAM. LE�NICA - wykszta³cenie min.

  zawodowe
  mechaniczne
- prawo jazdy kat. B,T

ROBOTNIK BUD. WG ZLECEÑ - mile widziane
� MURARZ � MALARZ   do�wiadczenie
� TAPECIARZ
MUZYK WG ZLECEÑ - wykszta³cenie min.

  �rednie
- umiejêtno�æ gry na
  akordeonie i saksofonie

SPRZ¥TACZKA
1/2 ETATU STANISZCZE WLK.
KRAWCOWA SZCZEPANEK - do�wiadczenie
KRAWCOWA K.-KO�LE - wykszta³cenie

  kierunkowe zawodowe
- do�wiadczenie

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 bêdzie
Portal Internetowy ukierunkowany na
przedsiêbiorcê i jego potrzeby. Bêdzie
to platforma wymiany informacji i
komunikacji strzeleckich firm i innych
podmiotów oraz forma promocji lo-
kalnych us³ug w kraju i za granic¹.
Portal przyczyni siê tak¿e do popra-
wy jako�ci monitorowania rynku pracy
poprzez pozyskiwanie informacji do-
tycz¹cych planów szkoleniowych i za-
trudnieniowych 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.

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 rozpocz¹³ realizacjê
projektu pn.: �Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal Strzeleckiego
Przedsiêbiorcy�. Projekt trwaæ bêdzie  od 01.02.2009 r. do 31.01.2010 r.

Zapraszamy do wspó³pracy. W razie jakichkolwiek pytañ prosimy o kon-
takt pod numerem telefonu: 077 4621809 - Roman Kus lub 077 4621805 -
Dorota  Kozo³up i Izabela Koss.

Projekt wspó³finansowany  przez Uniê Europejsk¹ w ramach EFS

Przedsiêbiorcy � ³¹czcie siê!

Opolski Oddzia³ Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³-
nosprawnych uprzejmie informuje, ¿e
w I pó³roczu 2009r. rozpoczê³a siê
nowa edycja programu pt. �Student
II � kszta³cenie ustawiczne osób
niepe³nosprawnych�. Program jest
kontynuacj¹ realizowanego przez
PFRON (w latach 2002 -2007) pro-
gramu pt. �STUDENT � kszta³cenie
ustawiczne osób niepe³nosprawnych�.
Cele programu:
1. Celem strategicznym programu
jest wyrównanie szans w zdobyciu
wykszta³cenia przez osoby niepe³no-
sprawne oraz przygotowanie osób nie-
pe³nosprawnych, poprzez sta³e pod-
wy¿szanie kwalifikacji, do rywaliza-
cji o zatrudnienie na otwartym rynku
pracy.
2. Celem operacyjnym programu jest
stworzenie warunków mobilizuj¹cych
osoby niepe³nosprawne do kszta³ce-
nia ustawicznego.

Adresatami programu s¹ osoby z
orzeczonym znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepe³nosprawno�ci
(lub orzeczeniem równowa¿nym), któ-
re s¹:

1. Studentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami studiów dru-
giego stopnia albo studentami jedno-
litych studiów magisterskich � pro-
wadzonych przez szko³y wy¿sze
2. Posiadaczami dyplomu ukoñcze-
nia studiów wy¿szych kszta³c¹cymi
siê na studiach podyplomowych pro-
wadzonych przez szko³y wy¿sze lub
przez inne jednostki uprawnione do
prowadzenia tych studiów na pod-
stawie odrêbnych przepisów,
3. Uczestnikami studiów doktoranc-
kich, prowadzonych przez szko³y
wy¿sze lub przez inne jednostki
uprawnione do prowadzenia tych stu-
diów na podstawie odrêbnych prze-
pisów,
4. S³uchaczami kolegiów pracowni-
ków s³u¿b spo³ecznych, kolegiów na-
uczycielskich lub nauczycielskich ko-
legiów jêzyków obcych,
5. Uczniami szkó³ policealnych,
6. Studentami uczelni zagranicz-
nych,
7. Studentami odbywaj¹cymi sta¿
zawodowy za granic¹ w ramach pro-
gramów Unii Europejskiej, pobieraj¹-
cymi naukê w systemie stacjonarnym

(tj. w systemie dziennym) lub syste-
mie niestacjonarnym (tj. w systemie
wieczorowym, zaocznym lub ekster-
nistycznym, w tym równie¿ za po-
�rednictwem Internetu).

Terminy sk³adania wniosków w
programie STUDENT:

Zgodnie z procedurami realizacji
programu wnioski o dofinansowanie
kosztów nauki w danym roku akade-
mickim (szkolnym) sk³adane s¹ w ter-
minie od 10 wrze�nia do 10 pa�dzier-
nika ka¿dego roku realizacji progra-
mu. Wnioskodawcy, którzy nie z³o¿¹
wniosku w w/w terminie (lub których
wniosek zosta³ zweryfikowany nega-
tywnie), mog¹ ubiegaæ siê o dofinan-
sowanie kosztów nauki dotycz¹cych
drugiego pó³rocza danego roku akade-
mickiego (szkolnego), w terminie od 1
lutego do 28 lutego ka¿dego roku re-
alizacji programu.

zczegó³owe informacje o progra-
mie wraz z wnioskiem dostêpne s¹ na
stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl (zak³adka �Progra-
my i zadania PFRON�/  STUDENT
II) oraz w tut. Oddziale PFRON pod
nr tel. (077) 423 29 93.

Program dla niepe³nosprawnych - Student II

Dofinansowanie ze �rodków
PFRON uczestnictwa osób niepe³no-
sprawnych i ich opiekunów w turnu-
sach rehabilitacyjnym.

Turnus rehabilitacyjny jest zorga-
nizowan¹ form¹ aktywnej rehabilita-
cji po³¹czon¹ z elementami wypo-
czynku. Celem uczestnictwa w tur-
nusie jest ogólna poprawa psychofi-
zycznej sprawno�ci oraz rozwijanie
umiejêtno�ci spo³ecznych uczestni-
ków, miêdzy innymi poprzez nawi¹-
zywanie oraz rozwijanie kontaktów
spo³ecznych, realizacjê i rozwijanie
zainteresowañ, a tak¿e udzia³ w in-
nych zajêciach przewidzianych pro-
gramem turnusu.

O dofinansowanie turnusu reha-
bilitacyjnego mo¿e ubiegaæ siê osoba
niepe³nosprawna, je¿eli:

MINI  INFORMATOR dla osób
niepe³nosprawnych z powiatu strzeleckiego � czê�æ I

- zosta³a skierowana na turnus na
wniosek lekarza, pod którego sta³¹
opiek¹ siê znajduje,
- w danym roku, w którym ubiega
siê o dofinansowanie nie otrzyma³a
na ten cel dofinansowania ze �rod-
ków Funduszu,
- z³o¿y o�wiadczenie o wysoko�ci
dochodu oraz informacjê o liczbie
osób pozostaj¹cych we wspólnym go-
spodarstwie domowym,
-  nie bêdzie pe³niæ funkcji cz³onka
kadry na tym turnusie, ani nie bêdzie
opiekunem innego uczestnika na tym
turnusie,
- turnus rehabilitacyjny zostanie
zorganizowany w o�rodku wpisanym
do rejestru o�rodków prowadzonego
przez wojewodê,
- wybierze organizatora turnusu,

który posiada wpis do rejestru orga-
nizatorów turnusów,
-  w przypadku turnusu, którego
program przewiduje tak¿e zabiegi fi-
zjoterapeutyczne, przedstawi pod-
czas pierwszego badania lekarskiego
na turnusie za�wiadczenie lekarskie o
aktualnym stanie zdrowia, w szcze-
gólno�ci o chorobie zasadniczej, uczu-
leniach i przyjmowanych lekach.

Osobie niepe³nosprawnej o
znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepe³nosprawno�ci albo równo-
wa¿nym oraz osobie niepe³nospraw-
nej w wieku do lat 16 mo¿e byæ przy-
znane dofinansowanie pobytu na tur-
nusie rehabilitacyjnym jej opiekuna na
wniosek lekarza, który zawiera wy-
ra�ne wskazanie wraz z uzasadnie-

dok. na str. 7

W dniach 25 - 26 kwietnia odbêd¹ siê
kolejne �Strzeleckie Targi Wiosenne�,
tym razem na Placu S. ̄ eromskiego.
Serdecznie zapraszamy ma³e i �red-
nie przedsiêbiorstwa z terenu Gmi-
ny Strzelce Opolskie oraz gmin
o�ciennych bran¿y budowlanej oraz
bran¿ pokrewnych do zaprezentowa-
nia swojej oferty.

Szczegó³owych informacji udzielaj¹
pracownicy Referatu Inicjatyw

Gospodarczych i Promocji,
nr tel. 077/40-49-357

i 077/40-49-358.

Zg³oszenia
przyjmowane bêd¹ do 31 marca.

Regulamin targów oraz karta
zg³oszeniowa dla przedsiêbiorców

dostêpne s¹ na stronie
www.strzelceopolskie.pl

Zapraszamy
na

Strzeleckie
Targi

Wiosenne


