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STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
W PLACÓWCE   �rednie kierunkowe;
BANKOWEJ - sta¿ pracy 1 rok;

- znajomo�æ obs³ugi komp.,
  urz¹dzeñ biurowych;
- do�wiadczenie w obs³udze
  klienta;

KIEROWNIK DZIA£U STRZELCE OP. - wykszt. wy¿sze in¿.;
JAKO�CI - bieg³a znajomo�æ jêzyka

  angielskiego;
- obs³uga komputera

KIEROWNIK DZIA£U STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
PRODUKCJI   in¿ynierskie;

- bieg³a znajomo�æ j. ang.;
- obs³uga komputera

ASYSTENT KSIÊGOWO�CI STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie,;
- do�wiadczenie;
- obs³uga komputera

PRACOWNIK DZIA£U STRZELCE OP. - do�wiad. mile widziane;
LOGISTYCZNEGO - bardzo dobra znajomo�æ
- SPEDYTOR   jêzyka niemieckiego;
TELEMARKETER STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

- obs³uga komputera
- poprawna dykcja

KASJER-SPRZEDAWCA STRZELCE OP.
FOLRYSTA 1/2 ETATU STRZELCE OP. - min. kurs florystyczny;
PIEKARZ;
POMOCNIK PIEKARZA STRZELCE OP.
KUCHARZ 1/2 ETATU STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe;
BUFETOWY - BARMAN PIOTRÓWKA
KIEROWCA SAM. TRASY - wymagane prawo jazdy
CIÊ¯AROWEGO  MIÊDZYN.   kat. C+E
KIEROWCA AUTOKARU TRASY KRAJOWE - wymagane prawo jazdy
LUB MIKROBUSU  I ZAGRANICZNE   kat. D

- �wiadectwo kwalifikacji
  na przewóz osób

PRACOWNIK BUD. KOLONOWSKIE -  wymagane do�wiadczenie
WYKOÑCZENIE WNÊTRZ
MURARZ WG ZLECEÑ - wymagane do�wiadczenie
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wymagane do�wiadczenie

- obs³uga komputera
KONTROLER JAKO�CI STRZELCE OP. - wymagane wykszta³cenie

  �rednie
- obs³uga komputera,
  mile widziany program
  AUTO -CAD

SPAWACZ RÊCZNY STRZELCE OP. - kurs spawania MAG
£UKIEM
ELEKTRYCZNYM
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP.
PALACZ STRZELCE OP. - uprawnienia na kot³y

  parowe i wodne
SPRZ¥TACZKA STRZELCE OP. - stopieñ

  niepe³nosprawno�ci

�S³ab³a dynamika produkcji prze-
mys³owej i eksportu, nie ros³a ju¿ tak
jak na pocz¹tku roku sprzeda¿ deta-
liczna. Wzrost w II kwartale bêdzie wy-
ra�nie ni¿szy ni¿ w I (wed³ug prognoz
GP 5,6 proc. wobec 6,1 proc.), ale na-
dal do�æ wysoki. Dlatego przez naj-
bli¿szych kilka miesiêcy przeciêtny
Polak nie odczuje na w³asnej skórze
skutków spowolnienia gospodarki.
Inflacja bêdzie powoli spadaæ. Spadaæ
te¿ bêdzie - chocia¿ stopniowo - dyna-
mika zatrudnienia, a pracodawcy bêd¹
mniej skorzy do podnoszenia pensji�.

Taki obraz polskiej gospodarki zo-
sta³ przedstawiony na konferencji GUS
o wzro�cie PKB pod koniec sierpnia.
Czy w naszym powiecie równie¿ wi-
daæ, ¿e pracy jest mniej? -  z takim
pytaniem zwróci³am siê do dyrektora
strzeleckiego PUP Norberta Jaskó³y.

- Z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku ru-
szy³o wiele aktywizuj¹cych progra-
mów. Dziêki nim widaæ by³o, ¿e bez-
robotnych ubywa. W³a�ciwie mo¿na
powiedzieæ, ¿e uruchomione wówczas
projekty �podci¹gnê³y� nieco staty-

Na koniec czerwca stopa bezrobocia wynosi³a:
w powiecie strzeleckm � 8,4%, województwie opolskim � 9,6%, w kraju � 9,6%.

Ofery za 3000 z³ dla fachowców
styki w górê. W marcu dodatkowo
zdecydowanie o¿ywi³o siê budownic-
two.  Teraz ilo�æ programów siê
zmniejszy³a, a bezrobotni � wracaj¹,
ale nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e sytu-
acja zmienia siê dynamicznie. W tej
chwili nie obsewujemy takiego spad-
ku bezrobocia, jak w I pó³roczu, a na
przestrzeni ostatnich miesiêcy w za-
sadzie mamy sta³y poziom bezrobo-
cia w powiecie. W Powiatowym Urzê-
dzie Pracy w Strzelcach Opolskich
zanotowano 1784 bezrobotnych � na
koniec lipca, natomiast z koñcem
sierpnia 1765.
- A jak wygl¹da popyt na pracow-
ników? Zwiêksza siê czy zmniejsza
ilo�æ ofert?
- I tu nie widaæ wiêkszych zmian.
W lipcu na jedn¹ ofertê przypada³o 8
bezrobotnych, tyle samo, ile np. w
marcu i maju, ale w kwietniu ta relacja
by³a nieco gorsza � 13 berobotnych
na 1 ofertê. Zazwyczaj ten wska�nik
w naszym powiecie kszta³tuje siê tro-
chê korzystniej ni¿ w ca³ym woje-
wództwie, ale w lipcu wska�nik wo-
jewódzki i nasz, powiatowy, wyrów-

na³y siê. Generalnie jednak nie odczu-
wamy znacz¹cego spadku ilo�ci ofert:
w maju mieli�my ich 144, w czerwcu
� 132, w lipcu � 127. Spadek mie�ci
siê wiêc poni¿ej granicy 10%.
- Oferowane przez pracodawców
p³ace rosn¹?
- Powiem tak: przyda³yby siê wy-
¿sze. Sporo zg³aszanych do nas ofert
zawiera wynagrodzenie na poziomie
1500 z³ brutto, ale s¹ i takie, które nie
przekraczaj¹ p³acy minimalnej � 1126
z³ brutto. Na drugim biegunie s¹ ofer-
ty bardzo atrakcyjne pod wzglêdem
finansowym � 3000 z³otych brutto �
w budownictwie, dla kierowców, spa-
waczy. Zdarzaj¹ siê czasem oferty z
wy¿szymi p³acami. Muszê jednak w
tym miejscu zastrzec, ¿e bywa i tak,
¿e oferta niedok³adnie precyzuje, ¿e
wynagrodzenie na poziomie 3000 z³
obejmuje wyd³u¿ony czas pracy, albo
wliczon¹ premiê. Takie sygna³y do-
chodz¹ do nas od osób, które wracaj¹
do PUP; inni natomiast rzeczywi�cie
tyle zarabiaj¹, ale to prawdziwi fa-
chowcy, z odpowiednimi uprawnie-
niami i z do�wiadczeniem.

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Strzelcach  Opolskich
informuje  mieszkañców  Powiatu  Strzeleckiego o  mo¿liwo�ci  sko-
rzystania  z bezp³atnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz
prawnej organizowanej od maja do listopada 2008 r. w siedzibie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przy
ul. Chrobrego 5.

Indywidualny termin spotkañ z psychologiem, terapeut¹ oraz
prawnikiem nale¿y uzgodniæ osobi�cie w siedzibie �Centrum�

w Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5 pokój nr 4
lub telefonicznie pod numerem 077-461-33-81.

Poradnictwo realizowane w ramach zadania publicznego pod nazw¹
�Profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów uzale¿nieñ oraz przeciw-
dzia³anie przemocy w  rodzinie w zakresie kompleksowych oddzia-
³ywañ terapeutycznych i/lub pomocowych wobec osób doznaj¹cych
przemocy w rodzinie, w tym osób doznaj¹cych wykorzystywania
seksualnego poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, terapeu-
tycznej i prawnej� dotowane jest przez Samorz¹d Województwa
Opolskiego.

Po poradê do PCPR

Starostwo Powiatowe w Strzel-
cach Op. oraz Komenda Powiatowa
Policji w Strzelcach Op. w  dniach 02
� 03 pa�dziernika  2008 roku wzorem
roku ubieg³ego organizuje miêdzyna-
rodow¹ konferencjê na temat �NO-
WOCZESNE NIEWOLNICTWO�.

Konferencja bêdzie organizowana
g³ównie dla pedagogów szkó³ ponad-
gimnazjalnych województwa opol-
skiego jak równie¿ funkcjonariuszy
komend powiatowych garnizonu
opolskiego zajmuj¹cych siê problema-
tyk¹ nieletnich oraz dla funkcjonariu-
szy Stra¿y Granicznej. Planujemy

Nowoczesne niewolnictwo
równie¿ za-
prosiæ przed-
stawicieli z
Niemiec i
Czech wspó³-
pracuj¹cych
ze Staro-
stwem Powia-
towym jak
równie¿ Ko-
mend¹ Woje-
wódzk¹ Poli-

cji w Opolu. Przewidywana ilo�æ
uczestników to 200 osób.

Handel lud�mi ma swój pocz¹tek
ju¿ w miejscu pochodzenia danej oso-
by, kiedy jest ona wprowadzana w
b³¹d czy oszukiwana poprzez fa³-
szyw¹ ofertê pracy. Osoba odpo-
wiadaj¹ca na ofertê pracy czêsto pod-
pisuje niekompletn¹ lub niezrozumia³¹
umowê o pracê. Pod pozorem ochro-
ny, po przyje�dzie na miejsce do in-
nego kraju, odbierane s¹ jej dokumen-
ty, które ewentualnie zastêpowane s¹
fa³szywymi. Bez dokumentów, a czê-
sto tak¿e bez znajomo�ci jêzyka i da-

nego �rodowiska, ludzie za granic¹ s¹
³atwym przedmiotem manipulacji - to
bardzo u³atwia ich niewolenie. Dlate-
go wa¿ne jest uzmys³owienie proble-
mu, mechanizmu handlu lud�mi na-
uczycielom i wychowawcom. Jedno-
cze�nie funkcjonariusze policji, szcze-
gólnie zajmuj¹cy siê patologiami spo-
³ecznymi winni byæ wyposa¿eni w
wiedzê dotycz¹c¹ powy¿szego za-
gadnienia.

Spotkanie to bêdzie miêdzy inny-
mi okazj¹ do poruszenia tematyki
handlu lud�mi w szerokim tego s³owa
znaczeniu.

Temat ten zosta³ potraktowany
jako priorytetowy gdy¿ docieraj¹ do
nas sygna³y ze �rodowisk m³odzie¿o-
wych, i¿ w du¿ych skupiskach m³o-
dzie¿y temat handlu lud�mi, mecha-
nizmy werbowania do pracy niewol-
niczej jest dla m³odego pokolenia za-
gadnieniem zupe³nie obcym, a czêsto-
kroæ w okresie przerw semestralnych
udaj¹ siê za granice naszego kraju w
celach zarobkowych i napotykaj¹ na
ró¿nego rodzaju oferty pracy.

ndkm.Jolanta Dec

Do¿ynki diecezjalne odbêd¹ siê 21 wrze�nia 2008 r. na Górze �w. Anny.
Ka¿dy dekanat wyznacza kolejn¹ parafiê jako delegacjê z koron¹ ¿niwn¹, chle-
bem i darem o³tarza. Od godz. 9.30 delegacje z dekanatów gromadz¹ siê na
schodach prowadz¹cych do groty lurdzkiej i w procesji udaj¹ do Groty na
Mszê �w., która rozpocznie siê o godz. 10.15.

Tegorocznym do¿ynkom przewodniczy rejon nyski. Wyznaczony deka-
nat, przygotuje wprowadzenie s³owno-muzyczne, orkiestrê, przywitanie i po-
dziêkowanie, czytania, modlitwê wiernych, s³u¿bê liturgiczn¹.

Ks. Biskup Ordynariusz prosi, by wszystkie dekanaty by³y reprezento-
wane przez swoj¹ delegacjê oraz by w tym dniu nie urz¹dzaæ parafialnych i
gminnych do¿ynek. Prosimy wszystkich ksiê¿y - dekanalnych duszpasterzy
rolników - do koncelebry, a wszystkich rolników i dzia³kowiczów o liczny
udzia³ w do¿ynkach. Zapraszamy orkiestry z poszczególnych parafii, parafian
w strojach ludowych i poczty sztandarowe.

Po zakoñczonej liturgii przewidziano posi³ek i festyn z wystêpami arty-
stycznymi przed Domem Pielgrzyma.

PODZIÊKOWANIEZaproszenie
na do¿ynki diecezjalne

FUNDACJA  SANKTUARIUM
GÓRY  �WIÊTEJ  ANNY na rêce
pana Starosty sk³ada podziêkowa-
nia za ¿yczliwo�æ i pomoc mate-
rialn¹, która potrzebna jest w reali-
zacji tegorocznego programu reno-
wacji kolejnych kaplic kalwaryj-
skich Górze �wiêtej Anny, a w
szczególno�ci kaplicy Wniebo-
wziêcia Naj�wiêtszej Marii Panny.
S³owa podziêkowania w imieniu
Zarz¹du Fundacji, franciszkanów,
wszystkich pielgrzymów i turystów
odwiedzaj¹cych sanktuarium i kal-
wariê sk³ada

o. dr B³a¿ej Kurowski OFM
gwardian klasztoru

i cz³onek zarz¹du fundacji


