
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 �rednie
- sta¿ pracy 3 lata
- znajomo�æ j. niem.

PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
- znajomo�æ j. niem.

KOORDYNATOR STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
TRANSPORTU - znajomo�æ j. ang.

- znajomo�æ
  INCOTERMS 2000

ANKIETER STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
+ OKOLICE - 2- letni sta¿ pracy

- obs³uga komputera
NAUCZYCIEL KRO�NICA - wykszta³cenie wy¿sze
RELIGII - mile widziane upr.

  pedagogiczne
NAUCZYCIEL KRO�NICA - wykszta³cenie wy¿sze
MATEMATYKI - mile widziane upr.

  pedagogiczne
TECHNOLOG ZAWADZKIE - wykszta³cenie min.

  �rednie techniczne
KIEROWCA  AUTOKARU, TRANSPORT - prawo jazdy kat. D
MIKROBUSA  KRAJOWY - �wiadectwo kwalifikacji

I ZAGRANICZNY   na przewóz osób
KIEROWCA TRANSPORT
KAT. �C+E�   MIÊDZYN. - prawo jazdy kat. C+E,
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT

KRAJOWY - mile widziany sta¿ pracy
MECHANIK SZCZEPANEK - wykszta³cenie zawodowe
BLACHARZ SAM.   kierunkowe

- mile widziane uprawnienia
  mistrza

KIEROWCA KAT. �C� WOJ. OP. - wykszta³cenie zawodowe
I �L¥SKIE - niekaralno�æ

OPERATOR CI¥GNIKA KALINÓW - prawo jazdy kat. T
- WG ZLECEÑ - mile widziane

  do�wiadczenie
ELEKTROMONTER STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
� MECHANIK POJ.   zawodowe
SAMOCHODOWYCH
TOKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
MALARZ LAKIERNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
POJAZDÓW SAM. - sta¿ pracy min 2 lata
ZMYWACZ POJAZDÓW STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
SAMOCHODOWYCH
ROBOTNIK BUD. STRZELCE OP.
BETONIARZ OPERATOR STRZELCE OP.
WÊZ£A  + WG ZLECEÑ
OPERATOR £ADOWARKI STRZELCE OP.

 + WG ZLECEÑ
OPERATOR  KOPARKI STRZELCE OP.

+ WG ZLECEÑ
SPAWACZ GAZOWY STRZELCE OP.

+ WG ZLECEÑ - upr. spawacza
�LUSARZ MECHANIK STRZELCE OP.

 + WG ZLECEÑ - uprawnienia
INSTALATOR WODNO-
KANALIZACYJNY STRZELCE OP. - mile widziane uprawnienia

+ OKOLICE   spawacza elektrycznego
- do�wiadczenie

PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP.
KOSMETYCZKA LE�NICA - wykszta³cenie �rednie
FRYZJER ZAWADZKIE - wykszta³cenie min.

  zawodowe
- mile widziane kursy

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
   zawodowe

STOLARZ STRZELCE OP. - mile widziane
  do�wiadczenie

PUP nie prowadzi jeszcze naboru
pracowników do firmy Kronospan

Og³oszenie !!!

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje do 15 lutego2008r.
wnioski bezrobotnych ubiegaj¹cych siê o przyznanie jednorazowych �rod-
ków na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej, jak i wnioski pracodawców ubie-
gaj¹cych siê o przyznanie refundacji na wyposa¿enie lub doposa¿enie stano-
wiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 11 Powiatowego Urzêdu Pracy w Strzelcach Opolskich

tel. 077 4621817, 077 4621800

Opolski Oddzia³ Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³-
nosprawnych uprzejmie informuje, ¿e
w I pó³roczu 2008 roku rozpoczê³a
siê nowa edycja programu pn. �STU-
DENT II � kszta³cenie ustawiczne
osób niepe³nosprawnych�. Program
jest kontynuacj¹ realizowanego przez
PFRON (w latach 2002-2007) pro-
gramu pn. �STUDENT � kszta³cenie
ustawiczne osób niepe³nospraw-
nych�.
Celem programu jest wyrównanie
szans w zdobyciu wykszta³cenia
przez osoby niepe³nosprawne oraz
przygotowanie osób niepe³nospraw-
nych, poprzez sta³e podwy¿szanie
kwalifikacji, do rywalizacji o zatrud-
nienie na otwartym rynku pracy.
Adresatami programu s¹ osoby z
orzeczonym znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepe³nosprawno-
�ci (lub orzeczeniem równowa¿nym),
które s¹:
1. studentami studiów pierwszego

stopnia lub studentami studiów

�STUDENT II � kszta³cenie
ustawiczne osób niepe³nosprawnych�

drugiego stopnia albo studentami
jednolitych studiów magisterskich
� prowadzonych przez szko³y
wy¿sze,

2. posiadaczami dyplomu ukoñcze-
nia studiów wy¿szych kszta³c¹-
cymi siê na studiach podyplomo-
wych prowadzonych przez szko-
³y wy¿sze lub przez inne jednost-
ki uprawnione do prowadzenia
tych studiów na podstawie odrêb-
nych przepisów,

3. uczestnikami studiów doktoranc-
kich prowadzonych przez szko-
³y wy¿sze lub przez inne jednost-
ki uprawnione do prowadzenia
tych studiów na podstawie odrêb-
nych przepisów,

4. s³uchaczami kolegiów pracowni-
ków s³u¿b spo³ecznych, kolegiów
nauczycielskich lub nauczyciel-
skich kolegiów jêzyków obcych,

5. uczniami szkó³ policealnych,
6. studentami uczelni zagranicznych,
7. studentami odbywaj¹cymi sta¿

zawodowy za granic¹ w ramach

programów Unii Europejskiej,
pobieraj¹cymi naukê w systemie
stacjonarnym lub systemie niesta-
cjonarnym.

Zgodnie z nowymi procedurami reali-
zacji programu wnioski o dofinan-
sowanie nauki nale¿y sk³adaæ w sie-
dzibie Oddzia³u PFRON, w³a�ciwego
terytorialnie dla siedziby szko³y wy-
¿szej, w nastêpuj¹cych terminach: od
10 wrze�nia do 10 pa�dziernika ka¿-
dego roku realizacji programu. Wnio-
skodawcy, którzy nie z³o¿¹ wniosku
w ww. terminie, mog¹ ubiegaæ siê o
dofinansowanie kosztów nauki doty-
cz¹cych drugiego pó³rocza danego
roku akademickiego (szkolnego), w
terminie od 1 lutego do 28 lutego ka¿-
dego roku realizacji programu.

Szczegó³owe informacje
o programie wraz z wnioskiem

dostêpne s¹ na stronie internetowej
PFRON (www.pfron.org.pl)
oraz w opolskim oddziale
pod nr tel. (077) 423 29 93.

W konkursie o dotacje do 50 000 z³
na projekty trwaj¹ce do 18 miesiê-
cy mog¹ siê ubiegaæ organizacje po-
zarz¹dowe zarejestrowane w for-
mie stowarzyszeñ i fundacji. Dzia-
³ania realizowane w ramach pro-
jektu powinny byæ adresowane do
m³odzie¿y gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej (13-19 lat) ze wsi i
miast do 20 tysiêcy mieszkañców.

Udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie
Grantowym mo¿e byæ dla lokalnych
organizacji szans¹ na realizacjê efek-
tywnego projektu ukierunkowanego
na zwiêkszenie szans m³odzie¿y na
udany start w doros³e ¿ycie, a tak¿e
szans¹ dla organizacji na zdobycie cen-
nych do�wiadczeñ i umiejêtno�ci oraz
rozwój potencja³u ca³ego �rodowiska.
Z tego powodu zale¿y nam, aby in-
formacja o konkursie dotar³a do jak

Ósma edycja Programu Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolno�ci

�Równaæ Szanse 2008�
najwiêkszej liczby potencjalnie zain-
teresowanych organizacji.

Jeste�my przekonani, ¿e jednostki
samorz¹du lokalnego posiadaj¹ najbar-
dziej aktualne informacje na temat
funkcjonuj¹cych w skali lokalnej or-
ganizacji, dlatego zwracamy siê do
Pañstwa z pro�b¹ o pomoc w dotar-
ciu z informacj¹ o konkursie do
wszystkich, którzy mog¹ byæ zainte-
resowani wziêciem w nim udzia³u.

W za³¹czeniu przesy³amy przygoto-
wan¹ notkê, któr¹ mo¿na umie�ciæ w
dziale aktualno�ci w serwisach inter-
netowych oraz plik zawieraj¹cy opra-
cowan¹ graficznie informacjê o kon-
kursie. Plik jest przygotowany do
wydruku (tak¿e w wersji czarno-bia-
³ej). Bêdziemy zobowi¹zani, je�li
umie�cicie j¹ Pañstwo w miejscu, w

którym tego typu informacji mog¹
poszukiwaæ przedstawiciele organiza-
cji odwiedzaj¹cy Pañstwa instytucjê.

Z góry dziêkujemy tak¿e za wszyst-
kie inne formy rozpowszechniania
informacji na temat konkursu. Jeste-
�my pewni, ¿e udzia³ w konkursie i
ewentualne otrzymanie dotacji bêdzie
sukcesem nie tylko dotowanej organi-
zacji, ale tak¿e ca³ej lokalnej spo³ecz-
no�ci.

Wszystkie informacje na temat kon-
kursu (zasady, formularz wniosku oraz
kryteria oceny) znajduj¹ siê na stro-
nie *www.rownacszanse.pl*.
Informacji udzielamy tak¿e drog¹ ma-
ilow¹: *rownacszanse@pcyf.org.pl*
oraz telefonicznie: *(22) 826 10 16*.

Z powa¿aniem,
Zespó³ Programu �Równaæ Szanse�

Okrêgowy Inspektorat Pracy w
Opolu po raz kolejny rozpoczyna
akcjê promocyjn¹ �Przestrzeganie
prawa pracy w ma³ych zak³adach�.
Propozycja skierowana jest do pra-
codawców z zak³adów produkcyjnych
i us³ugowych zatrudniaj¹cych do 9
pracowników.

Przyst¹pienie zak³adu do progra-
mu pozwoli w ramach samokontroli
wyeliminowaæ (zminimalizowaæ) za-
gro¿enia wypadkowe i zawodowe. W
zwi¹zku ze zmianami w prawie pra-
cy, a tak¿e po wprowadzeniu w ¿ycie
przepisów tzw. ustawy wypadkowej,
na mocy której wysoko�æ sk³adek
ubezpieczeniowych zale¿na jest od
wystêpuj¹cych w zak³adzie zagro¿eñ
� prowadzenie bezp³atnych szko-
leñ w tym zakresie jest naszym zda-
niem bardzo przydatne dla pracodaw-
ców.

Dodatkowo, pracodawcy uczest-
nicz¹cy w szkoleniach otrzymaj¹  ma-
teria³y (broszury), przygotowane
przez specjalistów PIP: Listê kon-
troln¹ z komentarzem oraz poradnik
Ocena ryzyka zawodowego w piêciu
krokach, za pomoc¹ których bêd¹
mogli samodzielnie identyfikowaæ
wystêpuj¹ce w zak³adzie nieprawid³o-
wo�ci, oceniaæ skalê zagro¿eñ oraz
okre�laæ sposoby i ich likwidacji.
W czasie realizacji dzia³añ programo-
wych inspektorzy pracy s³u¿yæ bêd¹

pracodawcom nieodp³atnym doradz-
twem.

Na podstawie frekwencji w szko-
leniach w ubieg³ym roku, z przykro-
�ci¹ stwierdzamy, ¿e pracodawcy wy-
kazuj¹ mniejsze zainteresowanie tego
typu spotkaniami seminaryjnymi. Nie
dociekaj¹c szczegó³owo przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy, zauwa¿amy, ¿e
wiele zaniedbañ w �ma³ych� zak³adach
pracy wynika z braku wiedzy i baga-
telizowania zagro¿eñ wypadkowych
przez pracodawców.

Podczas tego rodzaju spotkañ, w
aspekcie zmian przepisów prawa pra-
cy, chcemy u�wiadomiæ pracodawcom
wyra�ny wzrost negatywnych kose-
kwencji jakie mog¹ ich spotkaæ z ty-
tu³u naruszeñ przepisów i zasad bhp.
Aby unikn¹æ tych przykrych konse-
kwencji, liczymy na aktywny udzia³
przedsiêbiorców w szkoleniach zor-
ganizowanych przez Okrêgowy In-
spektorat Pracy we wspó³udziale ze
starostwami powiatowymi.

Liczymy równie¿ na wsparcie ze
strony opolskich instytucji i stowa-
rzyszeñ zrzeszaj¹cych pracodawców
z naszego regionu, z którymi od wielu
lat aktywnie wspó³pracujemy przy
organizacji tego i innych programów
skierowanych do przedsiêbiorców.

Zwieñczeniem programu jest
przyznanie przez Okrêgowego In-
spektora Pracy Dyplomów Pañstwo-

wej Inspekcji Pracy tym pracodaw-
com, którzy pomy�lnie zrealizuj¹
okre�lone zadania i uzyskaj¹ pozy-
tywny wynik audytu koñcowego do-
konanego przez inspektora pracy.

Tematyka szkoleñ bêdzie obej-
mowaæ:
- wybrane zagadnienia prawa pra-

cy, w tym nowelizacjê przepisów
Kodeksu pracy oraz ustawy o
Pañstwowej Inspekcji Pracy z 13
kwietnia 2007 r. ,

- ocenê ryzyka zawodowego w za-
k³adach pracy � analizowanie i do-
kumentowanie warunków pracy,

- uwarunkowania  dot. wyposa¿e-
nia i modernizacji obiektów oraz
parku maszynowego,

- problematykê ró¿nicowania
sk³adki na ubezpieczenie wypad-
kowe jako jedn¹ z konsekwencji
nieprzestrzegania przepisów i za-
sad bhp,

- prowadzenie szkoleñ z zakresu
bhp i funkcjonowanie s³u¿b bhp
po zmianach przepisów,

- legalno�æ zatrudnienia i konse-
kwencje dla pracodawców zatrud-
niaj¹cych osoby niezgodnie z
przepisami prawa.

Szkolenie odbêdze siê w sali na-
rad starostwa powiatowego

11.04.2008r. (pi¹tek),
pocz¹tek godz. 10.00

Prawo pracy w ma³ej firmie


