
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:

�LUSARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
SPAWACZ
BLACHARZ
MECHANIK SAM.
ELEKTRYK SAM.
TAPICER SAM.
MGR FARMACJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
lub
TECH. FARMACJI
KIEROWCA TRASY
KAT. C+E MIÊDZYNAR. - do�wiadczenie
KIER. SKLEPU STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie-

   technik handlowiec;
- do�wiadczenie w handlu

KUCHARKA JEMIELNICA - wykszt. gastronomiczne
PRAC. OCHRONY STRZELCE OP. - II lub III stopieñ

   niepe³nosprawno�ci
PRAC. OCHRONY STRZELCE OP. _
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie;

- sta¿ pracy mile widziany;
- dobra obs³uga komputera

CIE�LA NAK£O - do�wiadczenie
PALACZ STRZELCE OP. - upr. 1 kV
P£YTKARZ WG. ZLECEÑ - wykszta³cenie min.

   zawodowe;
- umiejêtno�æ uk³adania
  p³ytek

MURARZ WG. ZLECEÑ
- P£YTKARZ _
AUTORYZOWANY
DORADCA
BIZNESOWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie;

- pr. jazdy kat. B

Zarz¹d DFK w Strzelcach Opolskich informuje
wszystkich zainteresowanych

o naborze na kursy jêzyka niemieckiego dla pocz¹tkuj¹cych
i zaawansowanych organizowane do 31 stycznia 2006 r.

Rozpoczêcie o godz. 17.00

Kursy trwaj¹ 5 tygodni i bêd¹ prowadzone w uzgodnionych dniach
3 razy w tygodniu w godzinach popo³udniowych i wieczornych w
sali medioteki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Strzelcach Opolskich
ul. Krakowska 38.

Kurs obejmuje:
-   Konwersacje
-   Æwiczenia poprawnej wymowy
-   Æwiczenia gramatyczne
-   Poznanie podstaw literatury i historii Niemiec

Kursy bêdzie prowadziæ � tak jak ju¿ od 14 lat � pani Gisela Lange z
Miêdzynarodowego Towarzystwa na rzecz Praw Cz³owieka.

Zg³oszenia na kurs przyjmowane bêd¹ w ka¿dy czwartek od godz.
16.00 do 18.00 do 31 stycznia 2006 r. w siedzibie Zarz¹du DFK przy
ul. Kozielskiej 37 oraz pod nr tel. 077 461 35 33 (p. Twardoñ)

Op³ata za kurs wynosi 60,- z³ od osoby

Wszystkich zainteresowanych wspó³mieszkañców Powiatu Strzeleckiego,
a szczególnie z terenu Gminy Ujazd i Le�nica zapraszam na comiesiêczne
spotkania w ramach dy¿uru radnej, które odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dy ostatni
pi¹tek miesi¹ca, pocz¹wszy od  stycznia a¿ do pa�dziernika bie¿¹cego roku
w siedzibie Miejsko - Gminnego O�rodka Dzia³alno�ci Kulturalnej przy ul.
3 Maja w Uje�dzie od godz. 19.00 do 20.00.

Aniela Melson
Radna Powiatu Strzeleckiego

Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Strzelcach Opolskich na koniec grudnia
2005 r. wynosi³a 3484 osoby i w porównaniu do stanu na
koniec grudnia 2004 roku (3428) jest wy¿sza o 56 osób. W
grudniu 2005 roku odnotowano szczególnie du¿¹ liczbê re-
jestruj¹cych siê w urzêdzie w okresie przed�wi¹tecznym

RYNEK PRACY W 2005 roku

(coraz wiêcej osób pracuje poza granicami Polski i w
sytuacji powrotu na �wiêta poszukuje podstaw do uzy-
skania ubezpieczenia zdrowotnego).
Liczbê bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w po-
szczególnych miesi¹cach 2005 roku obrazuje poni¿ej
zamieszczony wykres

W�ród ogó³u bezrobotnych w koñcu grudnia 2005 roku znajdowa³o siê:
* 301 osób z prawem do zasi³ku (8,64 % ogó³u bezrobotnych)
* 1673 mieszkañców wsi (48,02 %)
* 210 osób zwolnionych z przyczyn dotycz¹cych zak³adu pracy (6,03 %)
* 113 niepe³nosprawnych (3,24 %)

Na koniec grudnia 2005 roku zarejestrowanych by³o równie¿ 51 osób poszukuj¹cych pracy.

A jak bezrobocie kszta³towa³o siê w poszczególnych gminach?

Pokazuje to zestawienie, wraz z wyszczególnion¹ liczb¹ bezrobotnych kobiet.

Na koniec grudnia 2005 roku w ewidencji znajdowa³y siê 3183 osoby bez prawa do zasi³ku,
stanowi to 91,36% ogó³u bezrobotnych.

Sytuacja bezrobotnych kobiet jest nadal bardzo trudna.
W koñcu grudnia 2005 roku liczba zarejestrowanych bezro-
botnych kobiet wynosi³a 2100 osób (60,27 % ogó³u bezro-
botnych). W liczbach bezwzglêdnych liczba kobiet wzros³a,
jednak¿e ich udzia³ procentowy w ogólnej liczbie bezrobot-
nych nieznacznie zmniejszy³ siê ( w 2004 roku � 60,64)

Niestety o prawie 4 % wzros³a liczba bezrobotnych ko-
biet, które nie posiadaj¹ ¿adnego sta¿u pracy.
Z ogólnej liczby bezrobotnych kobiet:
* 570     (27,14 %) dotychczas nie pracowa³o;
* 1988   (94,66 %) nie posiada prawa do zasi³ku;
* 1090     (51,9 %) to mieszkanki wsi.

Czy poziom wykszta³cenia ma zwi¹zek z bezrobociem?
Otó¿ ma. Najwiêksza liczba bezrobotnych ma wykszta³ce-
nie gimnazjalne i ni¿sze, oni te¿ maj¹ najmniejsz¹ szansê na
znalezienie pracy. Problemy z t¹ grupa dodatkowo potêguje
wiek, czêsty brak jakichkolwiek kwalifikacji oraz przed³u¿a-
j¹cy siê okres przebywania w rejestrach Urzêdu Pracy.
Maleje liczba osób, które posiadaj¹ wykszta³cenie w zawo-
dzie i konkretny fach.

Problem bezrobocia w coraz wiêkszym zakresie dotyka
równie¿ osoby z wy¿szym wykszta³ceniem.
Stan na koniec grudnia 2005 roku:
* wy¿sze - 128    /3,67 %/
* policealne i �rednie zawodowe - 580  /16,64 %/
* �rednie ogólnokszta³c¹ce - 202    /5,8 %/
* zasadnicze zawodowe - 1043  /29,93 %/
* gimnazjalne i poni¿ej - 1531  /43,94 %/

Starszym trudniej na rynku. Dokonuj¹c analizy bezro-
botnych wed³ug wieku nale¿y stwierdziæ, i¿ wzrasta odse-
tek ludzi w wieku ponad 45 lat pozostaj¹cych bez pracy.
Mimo formalnego zakazu dyskryminacji bezrobotnych ze
wzglêdu na wiek, czêsto pracodawcy kieruj¹ siê tym kryte-
rium przy ocenie kandydata do pracy. Liczby bezwzglêdne
oraz udzia³ procentowy przedstawia siê nastêpuj¹co:

18-24 lata -    851 osób,   tj. 24,42 % ogó³u bezrobotnych
25-34 lata -    802 osoby,   tj. 23,02  % ogó³u bezrobotnych
35-44 lata -    789 osób,   tj. 22,64 % ogó³u bezrobotnych
45-54 lata -    852 osoby, tj. 24,45 % ogó³u bezrobotnych
55-59 lat   -    163 osoby,   tj. 4,68 % ogó³u bezrobotnych
60-64 lata -      27 osób,   tj. 0,77 % ogó³u bezrobotnych

Analizuj¹c liczbê bezrobotnych w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat
w przestrzeni lat 2001 � 2004 mo¿na stwierdziæ, ¿e liczba ta z roku na rok spada³a.

W roku 2005 aktualna liczba bezrobotnych w przedziale wiekowym
od 18 do 24 lat jest wiêksza o 96 osób.

W najtrudniejszej sytuacji ¿yciowej s¹ ci, którzy bez zatrudnienia pozostaj¹ nie kilka, ale kilkana�cie miesiêcy. A w³a-
�nie d³ugotrwale bezrobotni, bêd¹cy w rejestrach urzêdu pracy d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy

w okresie ostatnich dwóch lat stanowi¹ bardzo liczna grupê � 2093 osoby, czyli 60,07 %.
W okresie od 31.12.2004 do 31.12.2005 odnotowano wzrost tej grupy o 474 osoby.

PIT-11 za rok 2005

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich informuje,
¿e w pokoju nr 14 w godzinach od 8.00 do 15.00 mo¿na odbieraæ

roczne rozliczenia za rok 2005.

dok. na str 5

Zapraszam na dy¿ur


