4

POWIAT STR Z E LE C K I
Jest jedno takie serce sporód serc wielu tysiêcy

OFERTY PRACY

Informujemy,

i bije wci¹¿ nieprzerwanie i kocha najgorêcej.
To serce naszej Mamy najlepsze w ca³ym wiecie

¿e w dniu 4 czerwca 2010

i nigdy takiego serca nie odnajdziecie.

(pi¹tek)

Mijaj¹ lata w rozpêdzie, twarde ska³y czas kruszy.

Starostwo Powiatowe

Mi³oæ matki do dzieci ¿aden czas, nigdy nie ruszy.

w Strzelcach Opolskich

Wszystkim Mamom, Mamusiom, Mateczkom

bêdzie nieczynne.

¿yczymy wszystkiego najlepszego.

Ad multos annos!
Pani Anna Bartosz z Jemielnicy 17

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

STANOWISKO
SPEC. DS.MARKETINGU

SPRZEDAWCA/ KONSULTANT
PUNKTU OBS£UGI KLIENTA
CYFRY +
KONSULTANT
DS.OBS£UGI KLIENTA

MIEJSCE
PRACY
KOLONOWSKIE

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

maja obchodzi³a piêkny jubileusz 
90 rocznicê urodzin! W tak szczególnym dniu oprócz rodziny i bliskich
serdeczne ¿yczenia z³o¿y³ Jubilatce

DORADCA KLIENTA
 PRZEDST. HANDLOWY

CA£Y KRAJ

starosta strzelecki Józef Swaczyna.
Przekaza³ jej równie¿ kwiaty i kosz
s³odkoci.
Do najlepszych ¿yczeñ zdrowia i
mnóstwa codziennych radoci do³¹-

PRZEDST. HANDLOWY

WOJ. OPOLSKIE
WOJ. DOLNOL¥SKIE

SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
POMOC KUCHENNA

KUCHARZ

STANISZCZE WIELKIE
JEMIELNICA
RESTAURACJA
NA TRASIE
IZBICKO - NAK£O
(OBOK STACJI ORLEN)
RESTAURACJA
NA TRASIE
IZBICKO - NAK£O
(OBOK STACJI ORLEN)
STANISZCZE WILEKIE

POMOC KUCHENNA

STANISZCZE WIELKIE

czamy siê wszyscy: Ad multos annos!

¯yczenia dla zespo³u
12 maja obchodzony jest w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, Miêdzynarodowy Dzieñ Pielêgniarek i Po³o¿nych.
W dniu tego wiêta najlepsze
¿yczenia oraz serdeczne podziêkowa-

BARMAN

SZEF KUCHNI

GÓRA W. ANNY

POMOC KUCHARZA

GÓRA W. ANNY

KELNER

GÓRA W. ANNY

nia za ogromny ich codzienny trud
z³o¿yli na rêce Janiny Gurby, prze³o¿onej zespo³u pielêgniarskiego w
strzeleckim szpitalu powiatowym
starosta Józef Swaczyna i wicestarosta Waldemar Gaida.

Lekcja samorz¹dnoci
We wtorek 18 maja 2010 w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Opolskich odby³o siê spotkanie uczniów
z wicestarost¹ strzeleckim Waldemarem
Gaid¹ powiêcone funkcjonowaniu samorz¹du terytorialnego w Polsce.
Odby³o siê ono w ramach akcji
Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy 20 lat wspólnie. Jest to kampania edukacyjna prowadzona z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach Roku Historii Najnowszej. Jej
celem jest upamiêtnienie, przypadaj¹cej 27 maja tego roku, 20 rocznicy
pierwszych wyborów samorz¹dowych w
wolnej Polsce i wskazanie pozytywnej
dzia³alnoci samorz¹dów oraz zmian w
najbli¿szej okolicy, które s¹ skutkiem
starañ w³adz lokalnych.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 uczestnicz¹cy w realizacji
programu zapoznali siê ze struktur¹ i
kompetencjami samorz¹du terytorialnego w Polsce. Swoj¹ uwagê skupili na
dzia³alnoci powiatu, który wprawdzie
istnieje dopiero od reformy samorz¹dowej 1999 roku, ale obejmuje obszar,
z którego pochodz¹ uczniowie naszej
szko³y. Jest te¿ jej organem prowadz¹cym, w zwi¹zku z czym, efekty dzia³alnoci w³adz powiatu mo¿emy zobaczyæ
w naszym najbli¿szym, szkolnym otoczeniu.
W czasie spotkania zaprezentowano film z fragmentami wywiadów, jakie
przeprowadzili uczniowie z mieszkañcami, przedstawicielami w³adz samorz¹dowych i mediów dotycz¹cymi efektów dzia³alnoci organów samorz¹du
gminnego i powiatowego.

MASARZ
(PRACOWNIK MASARNI)
KIEROWCA KAT. C+E
KIEROWCA
KAT. C+E + UPR. HDS
KIEROWCA KAT. C+E
KIEROWCA
BETONOMIESZARKI

STANISZCZE WIELKIE

KIEROWCA  OPERATOR
POMPY DO BETONU

OLSZOWA

LAKIERNIK SAMOCHODOWY
PRACOWNIK BUDOWLANY
BRUKARZ
MURARZ SAMODZIELNY
DEKARZ
TYNKARZ
P£YTKARZ/REGIPSIARZ
MALARZ
Z UMIEJETN. DOCIEPLANIA
OPERATOR CNC

Nastêpnie zaproszony goæ przedstawi³ m³odzie¿y swoje dowiadczenia
zwi¹zane z wieloletni¹ prac¹ radnego
oraz Wicestarosty Powiatu Strzeleckiego. Pan Waldemar Gaida opowiedzia³ o
pocz¹tkach tworzenia nowej jednostki
samorz¹du terytorialnego. Zachêca³
m³odzie¿ do budowania spo³eczeñstwa
obywatelskiego i aktywnoci spo³ecznej. Uczniowie zadawali pytania zwi¹zane ze sposobami pozyskiwania rodków na zadania ustawowo przypisane
samorz¹dowi powiatowemu oraz uzyskiwane z funduszy Unii Europejskiej na
projekty, z których m³odzie¿ chêtnie
korzysta podnosz¹c swoje kwalifikacje
zawodowe. M³odzie¿ interesowa³y dotychczasowe inwestycje powiatowe dotycz¹ce szkolnictwa, dróg, opieki zdro-

wotnej.
Uczniowie, w pierwszych refleksjach po spotkaniu, wysoko ocenili now¹
formê lekcji wiedzy o spo³eczeñstwie¿yw¹ lekcjê samorz¹dnoci. Nie tylko
zapoznali siê z zasadami dzia³ania samorz¹du lokalnego, ale tak¿e mogli
podzieliæ siê swoimi spostrze¿eniami
i oczekiwaniami.
Czêæ m³odzie¿y uczestnicz¹cej w
spotkaniu ju¿ po godzinie od jej zakoñczenia przygotowywa³a listê propozycji dzia³añ, do czego zachêca³ ich Wicestarosta.
Mamy nadziejê, ¿e stanie siê to inspiracj¹ do wiêkszego udzia³u i zaanga¿owania m³odego pokolenia w ¿yciu
spo³ecznoci lokalnej.
Eligiusz Stañczak

STOLARZ
TAPICER lub
STOLARZ TAPICER
PRACOWNIK OCHRONY
PRACOWNIK PRODUKCJI
OPERATOR
WÓZKA WID£OWEGO
OPERATOR MASZYN
PRZEMYS£U SZKLARSKIEGO
II KOWAL

OPERATOR PRASY

PALACZ

TRASY KRAJOWE
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
OLSZOWA

BORYCZ
WG.ZLECEÑ
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
WG.ZLECEÑ
WG.ZLECEÑ
WG.ZLECEÑ
WG.ZLECEÑ
STRZELCE OP.
OLSZOWA
OLSZOWA
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
¯ÊDOWICE
ZAWADZKIE

ZAWADZKIE

STRZELCE OP.

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:
- preferowane wykszta³cenie
wy¿sze kierunkowe;
- mile widziane dowiad. zaw.;
- prawo jazdy kat. B;
- samodzielnoæ, dobra organizacja czasu pracy, ³atwoæ nawi¹zywania kontaktów, dyspozycyjnoæ, odpowiedzialnoæ
- wykszta³cenie min. rednie;
- znajomoæ obs³ugi komputera
- wykszta³cenie rednie,
- dobra dykcja,
- znajomoæ komputera,
- kreatywnoæ;
- komunikatywnoæ,
- mi³a barwa g³osu
- dowiadczenie w sprzeda¿y,
- wysoka kultura osobista,
- prawo jazdy kat. B oraz kilkuletnie dowiadczenie w prowadzeniu samochodu,
- gotowoæ do odbywania podró¿y s³u¿bowych,
- umiejêtnoæ pracy w zespole,
- dobra organizacja pracy oraz
skutecznoæ w realizacji powierzonych zadañ
- min. 6 m-cy dowiadczenia jako
przedstawiciel handlowy,
- mile widziana znajomoæ
j. niem. lub j. angielskiego,
- prawo jazdy kat.B

- mile widziane dowiadczenie

- komunikatywnoæ
- wykszta³cenie kierunkowe;
- dowiadczenie,
- dyspozycyjnoæ
- wykszta³cenie kierunkowe
- dowiadczenie;
- wykszta³cenie zawodowe
lub rednie,
- dowiad. zawodowe min. 5 lat,
- kierowanie zespo³em,
- dobra org. pracy, kreatywnoæ
- wykszta³cenie zawodowe lub
rednie,
- dowiadczenie,
- umiejêtnoæ pracy w zespole
- wykszta³cenie zawodowe lub
rednie
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- dowiadczenie,
- upr. HDS
- dowiadczenie
- wykszta³cenie zawodowe
- mile widziane dowiadczenie
w pracy na betonomieszarce,
- prawo jazdy kat. C,
- kurs na przewóz rzeczy
- wykszta³cenie zawodowe,
- upr. pompy do betonu wydane
przez IB i GS,
- prawo jazdy kat. C,
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- dowiadczenie,
- prawo jazdy kat. B
- dowiadczenie
-dowiadczenie
- dowiadczenie
- dowiadczenie min. 1 rok
- dowiadczenie
- wykszta³cenie zawodowe,
- dowiadczenie
- wykszta³cenie rednie,
- dowiadczenie mile widziane,
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- uprawnienia operatora wózka
wid³owego
- obs³uga komputera
- wykszta³cenie min rednie,
- mile widziane uprawnienia na
obs³ugê wózków wid³owych i na
obs³ugê suwnicy sterowanej
z poziomu 0
- wykszta³cenie min rednie,
- mile widziane uprawnienia na
obs³ugê wózków wid³owych i na
obs³ugê suwnicy sterowanej
z poziomu 0
- uprawnienia powy¿ej 50kW

