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POWIAT STR Z E LE C K I
Partnerstwo na rzecz zatrudnienia

Portal Strzeleckiego Przedsiêbiorcy
Powiatowy Urz¹d Pracy w
Strzelcach Opolskich w partnerstwie
z firm¹ CTC Polska sp. z o.o. realizuj¹ projekt wspó³finansowany ze
rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego pn: Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal Strzeleckiego przedsiêbiorcy. Celem projektu jest zwiêkszenie aktywnoci i zaanga¿owania
przedsiêbiorców oraz innych podmiotów rynku pracy w prognozowanie
zmian zachodz¹cych na rynku pracy.
Cel ten ma zostaæ osi¹gniêty poprzez
zawi¹zanie i aktywne funkcjonowanie partnerstwa.
21 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich odby³a siê Konferencja otwieraj¹ca realizacjê projektu, w której licznie udzia³
wziêli przedsiêbiorcy, a tak¿e decydenci jednostek samorz¹dowych,
przedstawiciele Wojewody Opolskiego, dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy oraz wielu innych znakomitych goci. Fina³em i sukcesem konferencji by³o podpisanie blisko 30
Porozumieñ o Partnerstwie, do którego przyst¹pili przedsiêbiorcy nie tylko powiatu strzeleckiego. Niezwykle
wa¿ny jest fakt, i¿ przedmiotowy
projekt zosta³ objêty Patronatem Honorowym Wojewody Opolskiego.
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 lokalnych us³ug w kraju i za granic¹. Portal przyczyni siê tak¿e do poprawy jakoci monitorowania rynku
pracy poprzez pozyskiwanie informacji dotycz¹cych planów szkoleniowych i zatrudnieniowych firm. Portal
zawieraæ bêdzie m.in.: samodzielnie
zarz¹dzan¹ przez firmy bazê przedsiêbiorstw (internetowe wizytówki
firm), aktualnoci gospodarcze i porady ekspertów, bazê teleadresow¹ instytucji i urzêdów.
Aktualnie w ramach przewidzianych zadañ organizowany jest cykl
warsztatów dla przedsiêbiorców i instytucji, których wynikiem ma byæ
wypracowanie i wytyczenie strategii
zarz¹dzania zmian¹ gospodarcz¹ w
powiecie strzeleckim. Tematem pierwszych warsztatów by³o Rozpozna-

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

STANOWISKO
PRACOWNIK
BIUROWY - KSIÊGOWY

nie uwarunkowañ zmiany gospodarczej na poziomie powiatu strzeleckiego. Cykl warsztatów prowadzi
znakomity specjalista w swojej dziedzinie dr Krzysztof Wrana, na co
dzieñ wyk³adowca w Katedrze Badañ Strategicznych i Regionalnych
Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Kolejne zaplanowane w harmonogramie projektu dzia³ania to seminaria konsultacyjne i konferencja koñcowa prezentuj¹ca wyniki omawianej inicjatywy. Planuje siê, ¿e Portal
Internetowy zostanie uruchomiony
pod koniec sierpnia br., a pod koniec
listopada 2009 roku do druku zostanie oddana strategia zarz¹dzania

zmian¹ w powiecie. W ramach projektu opublikowany zostanie tak¿e
Katalog strzeleckich firm, w którym
przedsiêbiorcy bêd¹ mogli przedstawiæ i zareklamowaæ profil swojej firmy. W celu zebrania rzetelnej informacji u przedsiêbiorców mog¹ pojawiæ siê ankieterzy, którzy pozyskiwaæ bêd¹ dane teleadresowe.
Wszyscy zainteresowani szczegó³ami realizowanego projektu
mog¹ uzyskaæ informacje w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Strzelcach Opolskich. Informacji udziela Dorota Kozo³up oraz Roman
Kus.
Tel: 077 462 18 05 lub 462 18 09,
www..pup-strzelce.pl
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Organizatorem imprezy by³ Burmistrz Lenicy Hubert Kurza³ przy
wspó³pracy Urzêdu Miejskiego, Lenickiego Orodka Kultury i Rekreacji, ko³a TSKN w Lichyni, so³ectwa
Lichynia, OSP Lichynia , kó³ PZERiI
oraz m³odzie¿y z Lichyni, Lenicy i
Raszowej.
Uroczystoæ sfinansowana zosta³a
z bud¿etu gminy Lenica i dotacji
Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.
.
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Goæmi Gminnego Dnia Seniora
byli m.in.: byli pos³owie Helmut Paisdzior i Henryk Kroll, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Przewodnicz¹cy Oddzia³u PZERiI W³adys³aw Haber, Kierownik Stacji Caritas w Lenicy Sylwia P³uciennik, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Froñ,
Zastêpca Burmistrza Andrzej Iwanowski oraz radni Rady Miejskiej Pan
Ryszard Golly i Teodor Wyschka.
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T³umy na spotkaniu seniorów
23 maja 2009 r. po raz kolejny do
Lichyni zjechali siê seniorzy z gminy
Lenica. Odby³ siê tam bowiem Gminny Dzieñ Seniora. O godz. 14.00 w
kociele pw. wiêtego Józefa rozpoczê³a siê koncelebrowana msza w,
której przewodniczy³ Ksi¹dz Infu³at
Marian ¯agañ.
Po mszy seniorzy udali siê do namiotu festynowego na czêæ artystyczn¹ i poczêstunek. Na scenie namiotu wyst¹pili: M³odzie¿owa Orkiestra Dêta Gminy Lenica, ma¿oretki z
Lenicy, chór Szko³y Muzycznej i lenicka grupa piewacza Frohsinn.
Czêæ artystyczn¹ zakoñczy³ wystêp
wokalistki ANDREI, po którym
uczestnicy zostali rozwiezieni do swoich miejscowoci.
Serdecznie dziêkujemy Ksiêdzu
Pra³atowi Piotrowi Kondzieli, Ksiêdzu Infu³atowi Marianowi ¯aganiowi,
Ksiêdzu Proboszczowi Teodorowi
Smiatkowi, Ksiêdzu Dziekanowi Henrykowi Pasiece, Ksiêdzu Proboszczowi Janowi Sacharowi za odprawion¹
mszê wiêt¹.
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ZAWADZKIE

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- wykszta³cenie rednie
ekonomiczne
- prawo jazdy kat.B
- obs³uga kasy fiskalnej
- wykszta³cenie
techniczne budowlane
- kurs lub umiejêtnoæ
kosztorysowania
- min. rednie ogólne
- j.angielski i niemiecki
biegle w mowie i pimie
- prawo jazdy kat.B,
bardzo dobra obs³uga
komputera
- wykszta³cenie rednie
- wykszta³cenie min.
rednie
- znajomoæ komputera
- wykszta³cenie
kierunkowe
- preferowane
wykszta³cenie wy¿sze
(ekonomia, finanse,
rachunkowoæ)
- dowiadczenie
min. 3 lata
- b.dobra znajomoæ
j.angilskiego lub
j.niemieckiego
- wykszta³cenie
min. rednie
- obs³uga komputera
- wykszta³cenie
min. zawodowe
- mile widziane
uprawnienia na wózek
wid³owy

- dyspozycyjnoæ
- wykszta³cenie
kierunkowe
- prawo jazdy kat..T

- dowiadczenie
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min.
zawodowe
- uprawnienia
- dowiadczenie
- prawo jazdy C+E
- wykszta³cenie
kierunkowe
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- znajomoæ galanterii
ogrodowej
- wykszta³cenie
zawodowe kierunkowe
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- niekaralnoæ
- wykszta³cenie min.
zawodowe
- prawo jazdy kat.C
- wykszta³cenie
min. zawodowe
- uprawnienia na suwnice
kat. sII

