
REKRUTER STRZELCE OP. - min. �rednie,
- obs³uga komputera,
- znajomo�æ jêz. angielskiego lub niem.
- samodzielno�æ, - dyspozycyjno�æ.

SALOWA STRZELCE OP. - grupa inwalidzka
BARMANKA B£OTNICA STRZEL. _

SPRZEDAWCA -1/2 ETATU STRZELCE OP. - sta¿ pracy 1 rok
KASJER - SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - preferowane wykszta³cenie handlowe,

- praktyka w handlu.
SPRZEDAWCA IZBICKO - wykszt. zasadnicze lub �rednie,

- osoba energiczna.
SPRZEDAWCA

� HANDEL OBWO�NY WOJ. �L¥SKIE,
WOJ. OPOLSKIE - komunikatywno�æ

SPRZEDAWCA ZAWADZKIE - znajomo�æ kasy fiskalnej,
- ksi¹¿eczka zdrowia, - min. sanitarne

PO£O¯NA STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
PIELÊGNIARKA STRZELCE OP. - �rednie kierunkowe,

MONTER WI¥ZEK DYLAKI
I KRAPKOWICE - min. zawodowe, - manualno�æ.

BUFETOWA � KELNERKA,
KUCHARZ STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, �rednie,

- mile widziana znajomo�æ jêz. obcych.
BARMAN STRZELCE OP. - �rednie lub zawodowe gastronomiczne.

AUTORYZOWANY TEREN - do�wiadczenie w sprzeda¿y,
DORADCA SIECI STRZELEC OP. - obs³uga komputera, - prawo jazdy kat. B,

�ERA� I OKOLIC - w³asny samochód, - samodzielno�æ.
MECHANIK - wykszta³cenie zawodowe lub �rednie,

WÓZKÓW WID£OWYCH, - sta¿ pracy 5 lat - prawo jazdy,
MECHANIK SAM. SZYMISZÓW - uprawnienia na wózki wid³owe.

MECHANIK MASZYN KRAPKOWICE _
PRAC. TRANSPORTU KRAPKOWICE - upr. na wózki o napêdzie gazowym.

ELEKTRONIK KRAPKOWICE - �wiadectwo kwalifikacji E do 1 kV
SPEC. DS. MARKETINGU G¥SIOROWICE - wykszta³cenie �rednie, - sta¿ pracy,

- obs³uga urz¹dzeñ biurowych,
- uregulowany stosunek do s³u¿by wojsk.,
- znajomo�æ bran¿y mechanicznej,
- znajomo�æ j. niemieckiego.

RATOWNIK MEDYCZNY STRZELCE OP.,
ZAWADZKIE - min. �rednie med. o kierunku: ratow. med.

OCHRONIARZ Z LICENCJ¥ STRZELCE OP. - licencja I i II stopnia
PRACOWNIK DYSKONT - chêæ do pracy,

OCHRONY  SPO¯YWCZY - dyspozycyjno�æ.
�ALBERT�,

�BIEDRONKA�
RZE�NIK UBOJOWY PIOTRÓWKA - wykszt. kierun. (rze�nik � wêdliniarz).

MASARZ STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, - sta¿ pracy.
STOLARZ LUB

STOLARZ MEBLOWY STRZELCE OP.,
UL. MATEJKI 22 - sta¿ pracy 4 lata

STOLARZ, POMOCNIK
STOLARZA KOLONOWSKIE - wykszt. zawodowe.
STOLARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe,

- do�wiadczenie zawodowe.
STOLARZ MY�LINA - wykszta³cenie zawodowe kierunkowe,
STOLARZ ¯ÊDOWICE _
STOLARZ STRZELCE OP. _

IN¯. MECHANIK STRZELCE OP. - wykszt. wy¿sze,
- b. dobra znajomo�æ j. angielskiego,
- znajomo�æ programu �AUTO � CAD�

FREZER, WYTACZARZ,
TOKARZ KÊDZIERZYN - K. - do�wiadczenie zawodowe

PRACOWNIK TRANS.
WYDZIA£OWEGO KÊDZIERZYN - K. - upr. do eksploatacji i kierowania wózkami

akumulatorowymi oraz obs³ugi suwnicy.
TOKARZ, FREZER, TOSZEK - wykszta³cenie zawodowe,

SPAWACZ - do�wiadczenie zawodowe
SPAWACZ G¥SIOROWICE - wykszt. kierunkowe,

- spawacz z uprawnieniami.
SPAWACZ ZDZIESZOWICE, - wykszta³cenie zawodowe w bran¿y

�Zak³ady �lusarskiej lub po tech. budowy maszyn
 KOKSOWNICZE� - upr. dozorowe lub upr. podstawowe.

�LUSARZ, SPAWACZ STRZELCE OP. - wykszt. zaw., - spawanie MIG - TIG
SPAWACZ, �LUSARZ ZDZIESZOWICE, - upr. spawalnicze oraz �lusarskie

�ZAK£ADY
KOKSOWNICZE�

SPAWACZ BARUT _
SPAWACZ REÑSKA WIE� - upr. TIG i MAG

POMOCNIK DEKARZA WG. ZLECEÑ - praca na wysoko�ci
TAPICER STRZELCE OP. _

MONTER MASZYN OZIMEK - wykszta³cenie zawodowe mechaniczne,
I URZ¥DZEÑ, TOKARZ,
WYTACZASZ, SPAWACZ - znajomo�æ rysunku technicznego.

MECHANIK I ELEKTRYK STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe,
LOKOMOTYW - upr. do spawania MAG i TIG,

ELEKTRYCZNYCH - do�wiadczenie zawoodwe.
I SPALINOWYCH,

�LUSARZ - SPAWACZ
- PRACOWNIK

BUDOWLANY OPOLE I OKOLICE - znajomo�æ bran¿y budowlanej
MALARZ WG. ZLECEÑ - wykszt. zawodowe.

�LUSARZ � SPAWACZ
ELEKTR. - GAZOWY ZAWADZKIE - upr. spawacza elektryczno - gazowego

PIEKARZ STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, - sta¿ pracy.
PILARZ � DRWAL,
TRAKTORZYSTA WYSOKA - upr. pilarza, - sta¿ pracy w lasach,

DO PRAC LE�NYCH - praca terenowa, - prawo jazdy kat. T.
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe, - aktualna ks. zdrowia
LAKIERNIK SAM. STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe.
BLACHARZ SAM. SIERONIOWICE _
BLACHARZ SAM. TOSZEK - sta¿ pracy
BLACHARZ SAM., SZCZEPANEK - wykszt. zawodowe, �rednie,
MECHANIK SAM. - znajomo�æ wykonywanego zawodu.
MECHANIK SAM. STRZELCE OP. _
MECHANIK SAM.

LUB �LUSARZ ROZMIERZ - praktyka
MECHANIK SAM.
CIÊ¯AROWYCH,
KIEROWCA C+E KRAJ - kwalifikacje, - sta¿ pracy 2 lata.

KIEROWCA KAT. C+E DZIEWKOWICE,
KRAJ - prawo jazdy kat. C+E

KIEROWCA KAT.
C+E z upr. ADR KRAJ _

KIEROWCA KAT. C+E KRAJ I ZAGRANICA - sta¿ pracy, - �w. kwalifikacji
KIEROWCA CI¥GNIKA,

OPERATOR D�WIGU ZDZIESZOWICE _

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:

Ju¿ po raz kolejny Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Kul-
tury w Powiecie Strzeleckim zorga-
nizowa³o dla nauczycieli i uczniów
spotkanie dotycz¹ce edukacji ekolo-
gicznej. 7 grudnia 2004 w sali narad
Starostwa Strzeleckiego odby³o siê III
Powiatowe Forum Ekologiczne. Ha-
s³em przewodnim tegorocznego spo-
tkania by³y zasoby wodne Ziemi
Strzeleckiej i ich ochrona.

W pierwszej czê�ci uczestnicy
spotkania zapoznali siê z wyk³adami
i prezentacjami multimedialnymi za-
proszonych go�ci:
* mgr in¿. Józef Tomanek Wicepre-

zes Zarz¹du Strzeleckie Wodo-
ci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o. -
�Wody powierzchniowe Ziemi
Strzeleckiej�

* mgr in¿ Andrzej Jarzembowski
Prezes Zarz¹du Strzeleckie Wo-
doci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o. -
�Zasoby wodne GZWP 333 i
GZWP 335�, �Przydomowe
oczyszczalnie �cieków�

* mgr in¿. Marian Waloszyñski
Wiceprezes Zarz¹du Strzeleckie
Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o.
- �Oczyszczalnia �cieków w
Strzelcach Opolskich�
Oddawano siê nie tylko s³ucha-

niu. Uczniowie szkó³ powiatu strze-
leckiego mieli okazjê sprawdziæ swoj¹
wiedzê w czasie zorganizowanego
przez prelegentów konkursu, w któ-

III Powiatowe Forum Ekologiczne

rych nagrodami by³y ekologiczne nie-
spodzianki � czapeczki z wentylato-
rem, napêdzanym bateriami s³onecz-
nymi i biokomponenty do przydo-
mowej oczyszczalni �cieków.

W�ród uczestników rozlosowa-
no tak¿e �piewniki piosenek ekolo-
gicznych pt. �Cuda natury� wraz z
nagraniami na p³ytach CD.

Nauczyciele i uczniowie dzielili
siê tak¿e swoj¹ wiedz¹ i do�wiadcze-

niem w czê�ci po�wiêconej prezen-
tacjom i referatom uczestników Fo-
rum. One tak¿e odbywa³y siê w ra-
mach konkursu, w którym nagrody
rzeczowe ufundowa³o Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Edukacji i
Kultury w Powiecie Strzeleckim.

Najlepsza okaza³a siê prezen-
tacja uczennicy Edyty Kotali z Ze-
spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Strzelcach Opolskich pt. �Fauna
makrobezkrêgowców w strzelec-
kich stawach�.
Wyró¿niona zosta³a te¿ ekologiczna
strona internetowa przygotowana
przez uczniów Jacka Pietrzelê i Bar-
tosza Piêknego z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Zawadzkiem.

Eligiusz Stañczak przedstawi³
prezentacjê dotycz¹c¹ Warsztatu
Ekologicznego przy Domu Pomocy
Spo³ecznej w Kad³ubie zajmuj¹cego
siê segregacj¹ opakowañ z tworzyw
sztucznych.

Ekologia stanowi wa¿ny i po-
trzebny element edukacji m³odzie¿y.
Szczególnie istotna jest znajomo�æ
problemów dotycz¹cych najbli¿sze-
go otoczenia. W³a�nie temu s³u¿y³o
spotkanie nauczycieli i uczniów ze
specjalistami z zakresu gospodarki
wodnej Ziemi Strzeleckiej.

Eligiusz Stañczak

Je¿eli jeste� osob¹:
* powy¿ej 25 roku ¿ycia,  zarejestrowan¹ w urzêdzie

pracy przez okres do 12 miesiêcy (z wy³¹czeniem
bezrobotnych absolwentów) lub

* powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie
pracy przez okres od 12 do 24 miesiêcy

mo¿esz wzi¹æ udzia³ w projekcie  �POWRÓT DO PRA-
CY�, w ramach  którego proponujemy nastêpuj¹ce dzia-
³ania:

I ETAP:
* poradnictwo indywidualne
* 2-dniowe warsztaty z zakresu aktywnego poszu-

kiwania pracy

II ETAP
* szkolenie zmieniaj¹ce lub uzupe³niaj¹ce kwa-

lifikacje zawodowe  w zakresie:

* KSIÊGOWO�CI KOMPUTEROWEJ
Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie:
a) ukoñczenie szko³y �redniej
b) podstawowa znajomo�æ obs³ugi komputera

Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest zaliczenie
I ETAPU projektu.

Je¿eli jeste� osob¹:
* poni¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestrowan¹ w urzêdzie pra-

cy przez okres do 24 miesiêcy lub
* bezrobotnym absolwentem szko³y wy¿szej, poni¿ej 27

roku ¿ycia, zarejestrowanym w urzêdzie pracy w okre-
sie do 12 miesiêcy od dnia okre�lonego w dyplomie,
�wiadectwie lub innym dokumencie  po�wiadczaj¹-
cym ukoñczenie szko³y wy¿szej

mo¿esz wzi¹æ udzia³ w projekcie  �SZANSA DLA M£O-
DYCH�, w ramach  którego proponujemy nastêpuj¹ce
dzia³ania:

I ETAP:
* poradnictwo indywidualne
* 2-dniowe warsztaty z zakresu aktywnego poszuki-

wania pracy
II ETAP
* szkolenie zmieniaj¹ce lub uzupe³niaj¹ce kwalifi-

kacje zawodowe  w zakresie:

* KSIÊGOWO�CI KOMPUTEROWEJ
Wymagania stawiane kandydatom na szkolenie:
a) ukoñczenie szko³y �redniej
b) podstawowa znajomo�æ obs³ugi komputera

Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest zaliczenie
I ETAPU projektu.

Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie prosimy o kontakt:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskichul. Gogoliñska 2a,

pokój numer 4 - telefon 462 18 11, pokój numer 10 - telefon 462 18 12  lub  462 18 14

SZANSA DLA CIEBIE


