
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:

PRACOWNIK OLSZOWA - wykszta³cenie
DS. TECHNICZNYCH   techniczne

- uprawnienia SEP do 1 kV
- do�wiadczenie
  w utrzymaniu ruchu
  na podobnym stanowisku

KONTROLER OLSZOWA - wykszta³cenie wy¿sze
ZARZ¥DZANIA   (ekonomiczne,

  statystyczne, IT itp.)
- do�wiadczenie w dziale
  controllingu/analiz
  finansowych
  lub ksiêgowo�ci
- bardzo dobra znajomo�æ
  j. angielskiego
- bieg³a znajomo�æ obs³ugi
  komputera

SPECJALISTA OLSZOWA - wykszta³cenie wy¿sze
DS. PERSONALNYCH - do�wiadczenie na

  podobnym stanowisku
  w du¿ej organizacji
- praktyczna znajomo�æ
  zagadnieñ prawa pracy
- znajomo�æ MS Office

NAUCZYC. PRZYRODY ZALESIE �L¥SKIE - wymagane wykszta³cenie
  wy¿sze pedagogiczne,
  kierunek przyroda

NAUCZYCIEL RO¯NI¥TÓW - wykszta³cenie wy¿sze
J. NIEMIECKIEGO SZYMISZÓW j. niemiecki

- uprawnienia pedagogiczne
SPRZEDAWCA STRZELCE OP.
PRACOWNIK ROZMIERZ - wykszt. min. �rednie,
SPEDYCYJNO - prawo jazdy kat. B
- LOGISTYCZNY - znajomo�æ bran¿y

  logistycznej
KONSTRUKTOR STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze

- znajomo�æ AUTOCAD
  MECHANICAL 2006
- znajomo�æ norm
  (DIN, EURO)
- wymagane do�wiadczenie
  konstruktorskie

RZE�NIK PIOTRÓWKA
PIEKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe

  kierunkowe
KRAWCOWA STRZELCE OP. - wymagana grupa inw.
STRA¯NIK DZIA£U STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
OCHRONY PRZYWORY - obywatelstwo polskie

- niekaralno�æ
- przeniesienie do rezerwy
- kat. zdrowia A

PRACOWNIK KOLONOWSKIE
OBRÓBKI DREWNA
KUCHARZ STRZELCE OP.
KUCHARZ STRZELCE OP. - wymagane wykszta³cenie

  zawodowe kierunkowe
- wymagany sta¿ pracy

KELNER GÓRA �W. ANNY
KIEROWCA CI¥GNIKA STRZELCE OP. - prawo jazdy kat.T
ROLNICZEGO
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT - prawo jazdy kat. C+E,

MIÊDZYN. - kurs przewozu rzeczy
MONTER KONSTRUKCJI ZGODNE - wykszta³cenie zawodowe
METALOWYCH  Z TERENEM - uprawnienia spawalnicze

DZIA£ANIA
PRACODAWCY

�LUSARZ LE�NICA - wykszta³cenie kierunkowe
  zawodowe

�LUSARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
  zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany

ELEKTRYK STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
  zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany

POMOC LAKIERNIKA BORYCZ - wymagane do�wiadczenie
  w zawodzie lakiernika

FRYZJER STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
  zawodowe

PRACOWNIK BUD. STRZELCE OP.
+ OKOLICE

FLORYSTA ¯ÊDOWICE - kurs florystyczny
STOLARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe

  kierunkowe
SZWACZKA STRZELCE OP.

Firma FM LOGISTIC w dniu 23.04.2008 roku organizuje spotkanie
z Ekspertem ds. Rekrutacji

(I gr. � godz. 8.00, II gr. � godz. 11.00, III gr. � godz. 14.00).
Miejsce spotkania � Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich.

Osoby zainteresowane s¹ proszone o wcze�niejszy kontakt
z urzêdem. (tel. 077/462 18 10)

Na og³oszony przez Wojewódz-
ki Urz¹d Pracy w styczniu tego roku
konkurs projektów w ramach pro-
gramu operacyjnego Kapita³ Ludzki
(poddzia³anie 8.1.1 Wspieranie kwa-
lifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiêbiorców) wp³ynê³o pra-
wie 70 wniosków � z ca³ej Polski.
Na pocz¹tku kwietnia og³oszono
wyniki. Oto ich wyniki (w du¿ym
skrócie): 62 przesz³y ocenê for-
maln¹; 34 z nich uzyska³y ponad 60
pkt. na 100 mo¿liwych, najwiêksz¹
ilo�æ punktów, bo 88, uzyska³y � ex
aequo � dwa: Domu Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej i Powiatowego
Urzêdu Pracy w Strzelcach Opol-
skich.

To ju¿ kolejne wyró¿nienie dla
strzeleckiego PUP za zg³oszony pro-
jekt.

W styczniu 2008 roku Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich z³o¿y³
do WUP w Opolu projekt w odpowiedzi na konkurs og³oszony w ramach Pod-
dzia³ania 8.1.1 POKL. Aktualnie Urz¹d Pracy jest na etapie podpisywania Umo-
wy o dofinansowanie projektu pn.: �Sukces w dzia³aniu � program szkoleñ dla
osób pracuj¹cych powy¿ej 45 roku ¿ycia�. Celem projektu jest podniesienie i
dostosowanie kwalifikacji i umiejêtno�ci osób pracuj¹cych powy¿ej 45 roku ¿ycia
do potrzeb regionalnej gospodarki. W ramach projektu przewiduje siê organizacjê
nastêpuj¹cych szkoleñ:
SZKOLENIA KOMPUTEROWE:
* podstawy obs³ugi komputera dla 10 osób � planowany termin szkolenia to

czerwiec 2008,
* edytor tekstu Word dla 10 osób � planowany termin szkolenia to wrzesieñ

2008,
* arkusz kalkulacyjny Excel dla 10 osób � planowany termin szkolenia to

listopad 2008,
* Internet w pracy i w domu dla 10 osób � planowany termin szkolenia to I

kwarta³ 2009;
SZKOLENIE Z ZAKRESU OBS£UGI WÓZKÓW WID£OWYCH � uzyska-
nie wymaganych uprawnieñ dla 15 osób � planowany termin szkolenia to wrze-
sieñ � listopad 2008;
SZKOLENIA JÊZYKOWE dla 20 osób � jêzyk niemiecki i angielski � poziom
zaawansowania dostosowany do uczestników � planowany termin szkoleñ to
wrzesieñ 2008 � kwiecieñ 2009.
Do projektu mog¹ przyst¹piæ osoby, które ³¹cznie spe³niaj¹ nastêpuj¹ce
warunki:
1) s¹ zatrudnione na umowê o pracê lub umowê cywilno � prawn¹,
2) ukoñczyli 45 rok ¿ycia,
3) posiadaj¹ co najwy¿ej wykszta³cenie �rednie,
4) zamieszkuj¹ teren województwa opolskiego.

Szkolenia s¹ ca³kowicie bezp³atne i bêd¹ odbywaæ siê
w godzinach popo³udniowych lub  w soboty.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami
Powiatowego Urzêdu Pracy.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
ul. Gogoliñska 2a,

47 � 100 Strzelce Opolskie
 Osoby do kontaktu:

DOROTA KOZO£UP � pokój nr 3, tel. 077 462 18 05
ROMAN KUS � pokój nr 2, tel. 077 462 18 09.

Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

�SUKCES W DZIA£ANIU � PROGRAM
SZKOLEÑ DLA OSÓB PRACUJ¥CYCH

POWY¯EJ 45 ROKU ̄ YCIA�

Stare ksi¹¿eczkowe dowody osobiste straci³y ostatecznie wa¿no�æ 31 marca
br. Ale, jak wynika  komunikatu rzecznika prasowego wojewody opolskiego � na
Opolszczy�nie nie wszyscy dokumenty wymienili: na 1 kwietnia pozosta³o do
wymiany jeszcze 34946 dowodów. Ile z tego na terenie naszego powiatu? Nie tak
ca³kiem ma³o, bo ponad 5 tysiêcy!

Dowody osobiste
jeszcze do wymiany

Zarz¹d Pañstwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych ustala termin od dnia
17 marca do dnia 30 kwietnia
2008 roku na przyjmowanie
przez Oddzia³y PFRON wnio-
sków o dofinansowanie w ramach
realizacji programu pn. �Kompu-
ter dla Homera 2003� - program
pomocy w zakupie sprzêtu elektro-
nicznego oraz oprogramowania
umo¿liwiaj¹cego rehabilitacjê zawo-
dow¹ i spo³eczn¹ osób niewido-
mych i niedowidz¹cych�.

Kto mo¿e siê ubiegaæ o po-
moc?

Warunkiem uczestnictwa w
programie jest wykonywanie przez
osobê niepe³nosprawn¹ pracy za-
robkowej lub zarejestrowanie siê w
urzêdzie pracy w przypadku osób
bezrobotnych b¹d� poszukuj¹cych
pracy lub uczenie siê albo studio-
wanie.

Zakres pomocy
W ramach programu udzielane

bêdzie dofinansowanie:
1. zakupu podstawowego sprzêtu
komputerowego, elektronicznego i
oprogramowania oraz poszczegól-
nych elementów s³u¿¹cych jego uza-
sadnionej rozbudowie,
2. zakupu specjalistycznego sprzê-
tu komputerowego, elektroniczne-
go i oprogramowania oraz poszcze-
gólnych elementów s³u¿¹cych jego
uzasadnionej rozbudowie,
3. zakupu specjalistycznych elek-
tronicznych urz¹dzeñ brajlowskich
oraz poszczególnych elementów
s³u¿¹cych ich uzasadnionej rozbu-
dowie,
4. zakupu urz¹dzeñ lektorskich.
W ramach programu dofinansowa-
ne bêd¹ szkolenia komputerowe w
zakresie podstawowej obs³ugi na-
bytego w ramach programu sprzêtu
i oprogramowania. Zasady przepro-
wadzania i dofinansowania szkoleñ
komputerowych zawarte s¹ w pro-
cedurze realizacji programu.

Ile mo¿na dostaæ?
Maksymalna kwota udzielone-

go dofinansowania zale¿na jest od
wysoko�ci dochodów brutto przy-
padaj¹cych na jednego cz³onka ro-
dziny w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy i jest wyznaczana
dla ka¿dego wnioskodawcy zgod-
nie z algorytmem zawartym w pro-
cedurze realizacji programu, przy
czym wielokrotno�æ najni¿szego
wynagrodzenia za pracê wyznacza-
j¹ca maksymalne dofinansowanie
jakie mo¿na przyznaæ w ramach
programu wynosi:

Projekt PUP
nagrodzony

Komputer
dla Homera

Masz ponad 45 lat. Jeszcze pracujesz, ale czujesz na plecach oddech m³od-
szych. Nie wiesz, czy za kilka miesiêcy nie us³yszysz od szefa, ¿e na twoje miejsce
ma kogo� m³odszego, lepiej wykszta³conego, a przede wszystkim znaj¹cego jêzy-
ki? Do emerytury za daleko, ¿eby zacz¹æ o niej my�leæ� Co zrobiæ w takiej
sytuacji? Pomy�leæ o zmianie.

Przede wszystkim o zmianie podej�cia do samego siebie. I powiedzieæ sobie
tak: Mam ponad 45 lat i du¿¹ wiedzê. Wiêksz¹ ni¿ m³odzi, bo wiedzê teoretyczn¹
uzupe³ni³em wieloletnim do�wiadczeniem. To moja przewaga nad m³odymi lud�-
mi. Jestem odpowiedzialny. Jestem aktywny. Chcê i mogê jeszcze co� zrobiæ dla
siebie.

Tak¹ szansê stwarza program szkoleñ pn. �Sukces w dzia³aniu�, przygoto-
wywany przez strzelecki PUP dla osób pracuj¹cych, ale w wieku uznawanym na
rynku pracy za bardzo dojrza³y, czyli 45+. Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach
Opolskich ju¿ zbiera wstêpne zg³oszenia. W czerwcu rozpocznie siê kilka z
planowanych  kursów, inne � np. kursy jêzykowe � zaczn¹ siê dopiero po waka-
cjach. A ich wachlarz rzeczywi�cie jest szeroki. Szczegó³y w zamieszczonej poni-
¿ej informacji.

GIE£DA  PRACY

GMINA

IZBICKO
JEMIELNICA
KOLONOWSKIE
LE�NICA
STRZELCE OPOLSKIE
UJAZD
ZAWADZKIE

RAZEM

Liczba dowodów osobistych
pozosta³ych do wymiany - stan

na 01.04.08r. (w szt.)
529
530
686
697
1283
162
1335
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dok. na str. 7


