
PIELÊGNIARKI STRZELCE OP. - �rednie kierunkowe
SPRZEDAWCA IZBICKO - wykszta³cenie zasadnicze lub �rednie
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie gastronomiczne;

- sta¿ pracy 2 lata;
- miel widziane pr. jazdy kat. B;

· - aktualna ks. zdrowia,
KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - min. sanitarne;
3/4 etatu �ALBERT� - aktualna ks. zdrowia
SZWACZKA STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, do�wiadczenie
SZWACZ-PRASOWACZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe,

- stopieñ niepe³nosprawno�ci
BARMANKA B£OTNICA STRZEL.
MONTER WI¥ZEK DYLAKI, - wykszta³cenie zawodowe,

KRAPKOWICE - manualno�æ, rozró¿nianie kolorów
IN¯YNIER MECHANIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze,

- b. dobra znajomo�æ j. angielskiego;
- znajomo�æ programu �AUTO-CAD�

RATOWNIK MEDYCZNY STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie medyczne o
   kierunku ratownik medyczny

SPECJALISTA G¥SIOROWICE - wykszta³cenie �rednie;
DS. MARKETINGU - obs³uga urz¹dzeñ biurowych;

- znajomo�æ bran¿y mechanicznej,
- znajomo�æ jêzyka niemieckiego

SPECJALISTA LINIOWY STRZELCE OP., - wykszta³cenie �rednie/ wy¿sze;
DS. SIECI WI-FI  KRAPKOWICE

(PRACA W TERENIE) - pr. jazdy kat. B
MONTER RUSZTOWAÑ TEREN CA£EGO

KRAJU
OCHRONIARZ STRZELCE OP. - licencja I stopnia
ELEKTRONIK KRAPKOWICE - �wiadectwo kwalifikacji E do 1Kv
STOLARZ STRZELCE OP. - sta¿ pracy 4 lata
LUB STOLARZ
MEBLOWY
STOLARZ MY�LINA - wykszta³cenie zawodowe
STOLARZ POMOCNIK
STOLARZA KOLONOWSKIE - wykszta³cenie zawodowe
STOLARZ ¯ÊDOWICE
STOLARZ MEBLOWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
TAPICER
RZE�NIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe;

- do�wiadczenie
MECHANIK MASZYN KRAPKOWICE
MECHANIK SAM. STRZELCE OP.
MECHANIK SAM.
KIEROWCA KAT. C+E - �wiadectwo kwalifikacji
CIÊ¯AROWYCH - KRAJ - 2 lata praktyki
ELEKTRYK SAM. SUCHA - sta¿ pracy 5 lat
PRACOWNIK TRANS. KRAPKOWICE - uprawnienia na wózki o napêdzie

    gazowym
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe,

- aktualna ks. zdrowia
KIEROWCA KAT. C+E
(1/2 etatu) DZIEWKOWICE
KIEROWCA KAT. C+E KRAJ ZA GRANICA - praktyka;

- �wiadectwo kwalifikacji;
MECHANIK I ELEKTRYK STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe,
LOKOMOTYW - upr. do spawania MAG i TIG,
ELEKTRYCZNYCH
I SPALINOWYCH,
�LUSARZ - SPAWACZ - do�wiadczenie zawodowe.
DRWAL MOTORNICZY LESNICTWO KLUCZ - sta¿ pracy w lesie, kurs obs³ugi pi³y

I £¥KI KOZIELSKIE motorowej
SZLIFIERZ RASZOWA - sta¿ pracy ok. 5 lat
KIEROWCA odpow. STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie;
za PRACÊ BIUROW¥ - umiejêtno�æ obs³ugi komputera;

- prawo jazdy kat. B;
- uregulowany stosunek do s³u¿by woj.
- umiejêtno�æ pracy w zespole;
- dyspozycyjno�æ;
- kreatywno�æ;
- mile widziana znajomo�æ jêzyka obcego
 (j. niemiecki, j. angielski)

KIEROWNIK BUDÓW STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze lub �rednie
+ praca w terenie   kierunkowe; do�wiadczenie

SZWACZKI (3 osoby)
OBS£UGA DZIURKARKI
(1 osoba) STRZELCE OP.
ZDUN POWIAT STRZEL.
NAUCZYCIEL JÊZYKA
ANGIELSKIEGO STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
NAUCZYCIEL
GEOGRAFII STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe
OSOBY DO
PRZEPROWADZENIA
INWENTARYZACJI STRZELCE OP. - umowa zlecenie
KUCHARZ (1 osoba)
KELNER (1 osoba) ZAWADZKIE - wykszta³cenie gastronomiczne

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:

Pierwsze w powiecie Gminne
Centrum Informacyjne w Strzelcach
Opolskich zosta³o uruchomione 1
lutego2005 r. W obecno�ci Józefa
Swaczyny, starosty strzeleckiego,
Jacka Suskiego, dyrektora Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy, Norberta
Jaskó³y, kierownika Powiatowego
Urzêdu Pracy w Strzelcach Opol-
skich, Eugeniusza Szymañca, dyrek-
tora Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr
1 w Strzelcach Opolskich oraz go-
spodarzy ze strony gminy � radnej
Ma³gorzaty £oskot, przewodnicz¹-
cej komisji spraw spo³ecznych i po-
rz¹dku publicznego, wiceburmistrza
Jerzego Garusa, Krzysztofa Koby-
lañskiego, naczelnika wydzia³u orga-
nizacji i nadzoru strzeleckiego Urzê-
du Miejskiego, Andrzeja Wróbla, na-
czelnika wydzia³u kultury i sportu
(sprawuj¹cego bezpo�redni nadzór
nad GCI i kawiarenk¹ internetow¹)
odby³a siê prezentacja Centrum.
Gminne Centrum Informacyjne po-
wsta³o w ramach rz¹dowego projek-
tu Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej ma byæ dostêp-
nym dla wszystkich miejscem po-
mocnym w poszukiwaniu pracy � i
to zarówno tej pierwszej, dla absol-
wentów, ale tak¿e ma wspomagaæ
tych, którzy ju¿ pracuj¹ i chc¹ zmie-
niæ pracê.
Ponadto, jak zauwa¿y³ Jacek Suski,
dyrektor WUP, program minister-

stwa, dzia³aj¹cy od trzech lat, zak³a-
da³ dzia³anie centrów informacyjnych
ze sta³ym szybkim ³¹czem interneto-
wym w ka¿dej gminie.
Jak dotychczas, w województwie
opolskim strzeleckie GCI jest 20-t¹

tak¹ instytucj¹ (na 71 gmin w woje-
wództwie). I jak powiedzia³ J. Suski,
nie dlatego, ¿e zabrak³o pieniêdzy
(sprzêt komputerowy, kserokopiar-
ki itp. Sprzêt biurowy bêd¹cy do
dyspozycji mieszkañców w GCI zo-
sta³ zakupiony ze �rodków minister-
stwa), ale dlatego, ¿e gminy... nie s¹
tym specjalnie zainteresowane. Dy-

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich og³asza nabór na stanowisko
Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

Wymagania
(okre�lone  ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000  roku  o ochronie konkurencji i
konsumentów ( t .j. D.Z. U. z 2003 roku  Nr 86,  poz. 804 ze zmianami.)

- wykszta³cenie wy¿sze, w szczególno�ci prawnicze lub ekonomiczne,
- co najmniej piêcioletnia praktyka zawodowa.

Oferty zawieraj¹ce list motywacyjny, ¿yciorys, kserokopiê dyplomu
ukoñczenia studiów wy¿szych oraz kserokopie dokumentów potwierdza-
j¹cych co najmniej piêcioletni¹ praktykê zawodow¹ mo¿na sk³adaæ do dnia

16 lutego 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich, ulica Jordanowska 2, pokój 209.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 077 463 90 90 wew. 214.

Zarz¹d Powiatu Strzeleckie-
go informuje, ¿e w siedzibie

Starostwa Strzeleckiego
przy

ul. Jordanowskiej 2 w
Strzelcach Opolskich, na

tablicy og³oszeñ wywieszono
wykaz nieruchomo�ci powia-

towych przeznaczonych
do sprzeda¿y.

O G £ O S Z E N I E Informacja

Gminne Centrum Informacyjne ju¿ dzia³a
rektor WUP zaznaczy³, ¿e centra maj¹
nie tylko wspieraæ poszukuj¹cych
pracy i pracodawców szukaj¹cych
pracowników, ale stanowiæ szersz¹
formê �ród³a informacji. W centrum
zatrudnieni s¹ przeszkoleni przez
Urz¹d Pracy sta¿y�ci, którzy maj¹
za zadanie pomagaæ tak w przegl¹da-
niu ofert pracy, jak i w wype³nianiu
dokumentów niezbêdnych przy sk³a-
daniu swojej oferty u pracodawcy.
Ponadto, poniewa¿ w GCI znajduj¹
siê komputery pod³¹czone do inter-
netu, mo¿na bêdzie przy ich pomo-
cy poszukaæ równie¿ innych infor-
macji, a zarejestrowani bezrobotni i
absolwenci poszukuj¹cy pracy mog¹
korzystaæ z tego �ród³a bezp³atnie.
J. Suski powiedzia³ równie¿, ¿e
wkrótce na stronach internetowych
GCI i urzêdów pracy pojawi¹ oferty
pracy z ca³ej Unii Europejskiej.
Dyrektor ZSZ nr 1 w Strzelcach
Opolskich E. Szymaniec komentuj¹c
uruchomienie i funkcjonalno�æ GCI

zapowiedzia³, ¿e uczniowie jego
szko³y, zw³aszcza ostatnich klas, któ-
rzy stawaæ bêd¹ przed konieczno�ci¹
znalezienia pierwszej pracy bêd¹ nie
tylko informowani o istnieniu cen-
trum, ale równie¿ postara siê uzgod-
niæ mo¿liwo�æ przeprowadzanie w
centrum specjalnych zajêæ dla tych
uczniów.
Zarówno go�cie jak i gospodarze spo-
tkania podkre�lali, ¿e uwa¿aj¹ za do-
bry pomys³ umiejscowienie GCI w
kawiarence internetowej. Poszerzy to
znacznie jej ofertê, stanowiska kom-
puterowe mog¹ byæ wymiennie u¿yt-
kowane przez go�ci kawiarenki i po-
szukuj¹cych pracy. Nie bez znacze-
nia jest równie¿ fakt bardzo atrak-
cyjnego po³o¿enia kawiarenki i GCI
� przy pl. ¯eromskiego, w �cis³ym
centrum miasta, na parterze Domu
Kultury.
Gminne Centrum Informacyjne
czynne jest od poniedzia³ku do so-
boty w godzinach od 11.00 do 21.00.
Zapraszamy równie¿ na stronê in-
ternetow¹ GCI:
www.gci.strzelceopolskie.pl oraz
http://gci.strzelceopolskie.pl

to has³o ogólnopolskiego konkursu, który og³oszono po raz trzeci. Mog¹
w nim uczestniczyæ osoby prowadz¹ce dzia³alno�æ rolnicz¹, a g³ówn¹ na-
grod¹, jak i w poprzednich latach, bêdzie ci¹gnik. Mo¿na wygraæ róznie¿
jedn¹ z pozosta³ych 200 nagród - maszyn, urz¹dzeñ czy narzêdzi rolni-
czych.
Druki zg³oszeñ dostêpne s¹ w placówkach i oddzia³ach KRUS oraz na
stronie internetowej: www.krus.gov.pl
Ka¿de zg³oszone gospodarstwo bêdzie wizytowane przez komisje kon-
kursowe, a ocenie podlegaæ bêd¹: ³ad i porz¹dek w obrêbie gospodarstwa,
stan budynków inwentarskich i gospodarczych oraz instalacji i urz¹dzeñ
elektrycznych.
G³ównymi organizatorami konkursu s¹: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa oraz PIP. Honorowy patronat obj¹³
prezydent Aleksander Kwa�niewski.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ do koñca lutego.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


