3

POWIAT STR Z E LE C K I

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY

PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA.
PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIÊBIORY.
24 wrzenia 2009 roku w Browarze Centrum w Strzelcach Opolskich
odby³ siê ostatni z cyklu warsztat
organizowany na podstawie projektu
Partnerstwo na rzecz zatrudnienia.
Portal Strzeleckiego Przedsiêbiorcy.
Inwestycja zosta³a zrealizowana w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego przez Powiatowy Urz¹d
Pracy w Strzelcach Opolskich oraz
firmê CTC Polska Sp. z o.o.
Portal jest stron¹ internetow¹,
która powsta³a na ¿yczenie firm z
obszaru powiatu strzeleckiego. Celem
projektu by³o stworzenie prostej w
obs³udze i przyjaznej strony internetowej kierowanej do przedsiêbiorców
powiatu strzeleckiego, jako miejsca
wymiany informacji, pozyskiwania i
promowania lokalnej przedsiêbiorczoci. Ponad to Portal Strzeleckiego
Przedsiêbiorcy to bezp³atna baza informacji o dostêpnych szkoleniach,
konferencjach, przetargach, a tak¿e
ofertach biznesowych.
Spotkanie rozpoczê³o siê oficjaln¹
inauguracj¹ dzia³alnoæ Portalu Strze-
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leckiego Przedsiêbiorcy, nastêpnie
warsztaty powiêcone by³y zaprezentowaniu krok po kroku mo¿liwoci, z których mog¹ korzystaæ
przedsiêbiorcy oraz inne podmioty po
zarejestrowaniu siê i za³o¿eniu profilu swojej firmy na stronie internetowej portalu. Ostatnia czêæ wyk³adów

dotyczy³a oceny koncepcji portalu
przez uczestników spotkania.
Portal Strzeleckiego Przedsiêbiorcy
rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ w Internecie dnia 10 wrzenia br. na stronie
internetowej pod adresem www.portal-strzelce.pl, jednak aktualnie tylko
w wersji testowej.

Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego

Portal Strzeleckiego Przedsiêbiorcy ruszy³
Promowaæ swoje firmy i szukaæ informacji np. o dotacjach i szkoleniach unijnych chc¹ za porednictwem Portalu strzeleccy przedsiêbiorcy. Maj¹ nadziejê, ¿e strona
stanie siê ich gospodarcz¹ Nasz¹
Klas¹.
- W czasach kryzysu czy recesji promowanie swoich us³ug jest jeszcze
wa¿niejsze, ni¿ wtedy gdy gospodarka ma siê dobrze  twierdzi pan Artur
Hurek, prezes i wspó³w³aciciel firmy Gabart.  Mam nadziejê, ¿e Portal Strzeleckiego Przedsiêbiorcy bêdzie dla mnie miejscem, w którym szerokiemu gronu korzystaj¹cych z Internetu bêdê móg³ zareklamowaæ swoje
us³ugi.
Artur Hurek ju¿ dzi (24 wrzenia) na konferencji otwieraj¹cej uroczycie dzia³alnoæ Portalu (odby³a siê
w Restauracji Browar Centrum w
Strzelcach Opolskich) zalogowa³ siê
w nim. W najbli¿szych dniach stworzy na nim profil swojego przedsiêbiorstwa.
- To taka wizytówka  wyjania prezes firmy Gabart.  Przypomina trochê te tworzone przez u¿ytkowników popularnej Naszej Klasy. Tylko
nasz portal ukierunkowany jest gospodarczo.

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

Przedsiêbiorcy maj¹ nadziejê, ¿e
bêdzie on choæ w po³owie tak popularny, jak Nasza Klasa.
Na pozyskanie kontaktów biznesowych i klientów  nie tylko z powiatu czy regionu, ale równie¿ z ca³ego kraju  liczy tak¿e pan Józef Zarówny, szef marketingu PKS w Strzelcach Opolskich.
- Za porednictwem portalu chcemy informowaæ potencjalnych klientów, ¿e mo¿na z nami nie tylko jedziæ, ale te¿ kupiæ u nas paliwo, zrobiæ przegl¹d czy remont auta  wyjania.  Taki bezp³atny kana³ reklamowy jest dla nas bezcenny.
Ale to nie wszystko! Firmy licz¹
te¿, ¿e Portal Strzeleckiego Przedsiêbiorcy bêdzie dla nich ród³em informacji o dostêpnych aktualnie dotacjach unijnych czy szkoleniach.
- Dziêki temu, ¿e informacje bêd¹
w jednym miejscu, ³atwiej bêdzie na
nie trafiæ w codziennej pogoni 
twierdz¹.
Pan Roman Kus, zastêpca dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w
Strzelcach Opolskich, który wraz z
firm¹ CTC Polska za unijne pieni¹dze
wspó³tworzy³ Portal podkrela, ¿e na
stronie tej znajdzie siê równie¿ np.
krótki przewodnik dla tych, którzy

Strzelce Opolskie, 01-10-2009r.

STAROSTA STRZELECKI
Stosownie do art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 padziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska
oraz ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz.U. Nr 199,
poz.1227 z 2008 r.), podaje do publicznej wiadomoci
informacjê o wydaniu dnia 30.09.2009 r. decyzji Nr 374/
09 o pozwoleniu na budowê stacji gazowej pomiarowej I
stopnia, o przepustowoci Q=13000 m3/h wraz z gazoci¹giem przy³¹czeniowym DN200 o cinieniu 6,3 MPa, w
Strzelcach Opolskich przy ul. Fabrycznej, na dzia³kach nr
3869/1, 3870/1, 3871/1.
W Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich przy
ul. Jordanowskiej 2, Wydzia³ Architektoniczno-Budowlany, pokój nr 212 (w godz. pn. 8.00  16.00, wt. - pt. 7.30
 15.30) mo¿na zapoznaæ siê z treci¹ decyzji oraz dokumentacj¹ sprawy.
STAROSTA STRZELECKI
Józef Swaczyna

chc¹ za³o¿yæ swoj¹ firmê.
- Bêdzie to tak¿e baza ofert pracy,
baza terenów inwestycyjnych i ofert
dla inwestorów oraz ród³o informacji o ulgach czy og³aszanych na bie¿¹co przetargach  wymienia.  Portal
ma byæ bowiem nie tylko miejscem
aktywnoci przedsiêbiorców, ale tak¿e samorz¹dów i instytucji bezporednio z nimi zwi¹zanych.
Podkrela te¿, ¿e logowaæ siê na
Portalu i korzystaæ z niego mog¹ nie
tylko firmy ze Strzelec.
- Im wiêcej przedsiêbiorców bêdzie
w nim zalogowanych, tym lepiej  zapewnia.  W koñcu wród tych spoza
regionu mo¿e siê pojawiæ potencjalny
inwestor czy partner biznesowy której ze strzeleckich firm.
DANE KONTAKTOWE:
Za zgod¹ naszych rozmówców przekazujemy te¿ Pañstwu ich telefony:
1. Artur Hurek, prezes i wspó³w³aciciel firmy Gabart  0-502 296 272
2. Józef Zarówny, dyrektor marketingu PKS Strzelcach Op.  0723 186 618
3. Roman Kus, zastêpca dyrektora
PUP w Strzelcach Op.  0-603

Zapraszamy
na koncert

Parafia Rzymsko Katolicka pod wezwaniem Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny w Jemielnicy zaprasza w niedzielê 18.10.2009 roku o godz. 16.00 do
kocio³a parafialnego na wspania³y koncert filharmoników opolskich.
Wyst¹pi chór i orkiestra symfoniczna Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera (razem ok. 100 osób) pod dyrekcj¹ Bartosza ¯urakowskiego.

STRZELCE OP. +
OKOLICE

- wykszta³cenie
min. rednie

PRACA NA
TERENIE
CA£EGO KRAJU

- wykszt. min. rednie,
dowiad. w sprzeda¿y
bezporedniej
i negocjacjach;
- prawo jazdy kat. B;
- umiejêtnoæ pracy w
zespole, pe³na dyspoz.
- wykszta³cenie min.
rednie, dobra dykcja;
- znajomoæ obs³ugi
komputera;
- komunikatywnoæ;
- dyspozycyjnoæ
- wykszt. min. zawodowe;
- min. 3 lata dowiad.
- znajomoæ obs³ugi
- aktualna ks. zdrowia;
- mile widziana
znajomoæ kasy fiskalnej
- wykszt. kierunkowe;
- aktualna ks. zdrowia;
- obs³uga kasy fiskalnej;
- dyspozycyjnoæ

KONSULTANT
DS.OBS£UGI KLIENTA

STRZELCE OP.

KIEROWNIK SKLEPU

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA NA
TARGOWISKU
SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

PRACOWNIK MA£EJ
GASTRONOMII
KUCHARZ

GÓRA W. ANNY;
WYSOKA
STRZELCE OP.

KELNER  BARMAN
1/2 ETATU
KIEROWCA AUTOBUSU

GÓRA W.ANNY

KIEROWCA KAT. C+E
LAKIERNIK SAM.

UJAZD
TRANSPORT
MIÊDZYN.
BORYCZ

ELEKTORMECHANIK
POJAZDÓW SAM.
MISTRZ BUDOWY

RO¯NI¥TÓW

TECHNOLOG BETONU

STRZELCE OP.

WG. ZLECEÑ

OPERATOR
KOPARKO
- £ADOWARKI
OPERATOR POMPY
DO BETONU
OPERATOR CNC

TEREN CA£EGO
KRAJU

TAPICER, STOLARZ

STRZELCE OP.

MAGAZYNIER;
OPERATOR MASZYN;
MECHANIK
UTRZYMANIA RUCHU;
MONTER WI¥ZEK;
ELEKTRONIK;
TOKARZ
OPERATOR MASZYN
MONTER RUSZTOWAÑ

COROPLAST 
KRAPKOWICE

MECHANIK

Solici:
Dariusz Pietrzykowski  tenor
Rafa³ ¯urakowski  baryton

LUSARZ  SPAWACZ

W programie:
Wolfgang Amadeus Mozart Te Deum Laudamus
C-dur KV 141
Giacomo Puccini Messa di Gloria
Wstêp wolny

DEKARZ 
POMOCNIK DEKARZA

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

WG.ZLECEÑ
K.-KOLE

DYLAKI
TEREN
CA£EGO KRAJU
SZYMISZÓW
 K.  KOLE

STRZELCE OP.

WG. ZLECEÑ

-

wykszta³cenie rednie;
dowiadczenie w handlu;
obs³uga komputera;
prawo jazdy kat. B
aktualna ksi¹¿eczka
zdrowia
- mile widziane wykszt.
kierunkowe i kursy;
- dowiadczenie;
- dyspozycyjnoæ
- mile widziane
dowiadczenie
- prawo jazdy kat. D;
- upr. na przewóz osób
- mile widziane dowiad.
- min. rok dowiadczenia;
- prawo jazdy kat. B
- wykszta³cenie min.
rednie kierunkowe;
- dowiadczenie
- wykszta³cenie rednie
kierunkowe;
- dowiadczenie;
- znajomoæ tematyki
budowlanej
- dowiadczenie

- dowiadczenie
- obs³uga maszyn CNC 
programowanie;
- mile widzane
dowiadczenie
- wykszta³cenie min.
kierunkowe;
- dowiadczenie
- wykszt. zawodwe;
- mile widziane
dowiadczenie

- wykszt. min. zaw.
- wykszta³cenie
zawodowe
- wykszta³cenie min.
zawodwe;
- dowiadczenie mile
widziane;
- upr. na wózki wid³owe;
- prawo jazdy kat.B lub
C mile widziane
- wykszta³cenie zawodowe
lub lusarskie;
- mile widziane upr.
spwacza MIG- MAG;
- chêæ do pracy;
- mile widziane
dowiadczenie;
- prawo jazdy kat. B

