
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:

PRACOWNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie
ADMINISTRACYJNY   lub wy¿sze
biuro@kowamat.eu - znajomo�æ technik sprzeda¿y

- znajomo�æ rachunkowo�ci
- bardzo dobra obs³uga komputera
- mile widziane do�wiadczenie

SPECJALISTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie
DS. HANDLOWYCH - prawo jazdy kat. B

- obs³uga komputera
SEKRETARKA ZAWADZKIE - wykszt. �rednie, preferowane

  wy¿sze
- znajomo�æ urz¹dzeñ biurowych
- bieg³a znajomo�æ jêzyka
  angielskiego i niemieckiego

KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
DS. OBS£UGI KLIENTA - obs³uga komputera
7/8 ETATU
DYSPOZYTOR - KIEROWCA PIOTRÓWKA - wykszta³cenie wy¿sze

- bieg³a znajomo�æ
  jêzyka niemieckiego

PRZEDSTAWICIEL CA£A POLSKA - wykszta³cenie �rednie
HANDLOWY/ NEGOCJATOR - do�wiadczenie

- komunikatywno�æ
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - mile widziane wykszta³cenie

  kierunkowe
- aktualna ksi¹¿eczka
  sanepidowska

SPRZEDAWCA W KWIACIARNI ZAWADZKIE - mile widziane do�wiadczenie
  lub kurs florystyczny

POMOC KUCHENNA STRZELCE OP. - mile widziane do�wiadczenie
BARMAN/KELNER STRZELCE OP. - mile widziane do�wiadczenie

- mile widziana znajomo�æ jêzyka
  angielskiego lub niemieckie

KELNER GRABÓW - mile widziane do�wiadczenie
OPERATOR KOPARKI WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
KIEROWCA C + E TRANSPORT KRAJOWY - do�wiadczenie
KIEROWCA C + E TRANSPORT

MIÊDZYNARODOWY - do�wiadczenie
KIEROWCA CI¥GNIKA GMINA RUDZINIEC - prawo jazdy kat.T

ORAZ STRZELCE OP. - do�wiadczenie mile widziane
KIEROWCA KAT. B POWIAT STRZELECKI - wykszta³cenie min. zawodowe

- prawo jazdy kat. B
KIEROWCA KAT. D TRANSPORT KRAJOWY - prawo jazdy kat. D

I MIÊDZYNARODOWY - mile widziane prawo
  jazdy kat. D+E

LAKIERNIK / MECHANIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
SAMOCHODY - do�wiadczenie
LAKIERNIK SAMOCHODOWY BORYCZ - do�wiadczenie
MECHANIK MASZYN P£AWNIOWICE - wykszta³cenie zawodowe
ROLNICZYCH GMINA RUDZINIEC - do�wiadczenie mile widziane
MECHANIK PRZEMYS£U STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
CIÊ¯KIEGO - do�wiadczenie 2-letnie
MONTER RUSZTOWAÑ PRACA W KRAJU - wykszta³cenie min.

I ZAGRANIC¥   zawodowe
- mile widziane prawo jazdy
  kat.B lub C

PRACOWNIK MONTA¯OWO WG ZLECEÑ - wykszta³cenie zawodowe
- BUDOWLANY - prawo jazdy kat. B
CIE�LA / DEKARZ WG ZLECEÑ - do�wiadczanie
BRUKARZ WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
ELEKTRYK ZAWADZKIE - wykszta³cenie min. zawodowe

- uprawnienia
ELEKTRYK STRZELCE OP. - min. rok do�wiadczenia

- uprawnienia SEP do 1 kV
OPERATOR CNC STRZELCE OP. - wykszt. �rednie kierunkowe

- mile widziane do�wiadczenie
SPAWACZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

- do�wiadczenie 2-letnie
- uprawnienia

SPECJALISTA SPAWALNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze � in¿ynier
  spawalnik

TOKARZ DZIEWKOWICE - do�wiadczenie
TAPICER STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe

- do�wiadczenie
OPERATOR WÓZKA OLSZOWA - wykszta³cenie min. zawodowe
WID£OWEGO  - mile widziane uprawnienia

  na wózek wid³owy
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. �rednie

- prawo jazdy kat. B
- obs³uga komputera

WIERTACZ WOJ. OPOLSKIE - do�wiadczenie w wykonywaniu
  odwiertów pionowych

PALACZ STRZELCE OP. - uprawnienia powy¿ej 50 kW
PILARZ OLSZOWA, KLUCZ,

ZIMNA WÓDKA - mile widziane do�wiadczenie
FRYZJER/FRYZJERKA STRZELCE OP. -
PSYCHOLOG SZKOLNY JEMIELNICA - wykszta³cenie wy¿sze
NAUCZYCIEL JÊZYKA KIELCZA LUB
MNIEJSZO�CI NARODOWEJ PIOTRÓWKA - wykszta³cenie wy¿sze
-  NIEMIECKIEGO - kwalifikacje w nauczaniu

przedszkolnego j. niemieckiego

Z okazji Dnia Weterana

w imieniu Rady oraz Zarz¹du Powiatu Strzeleckiego

sk³adamy wszystkim Weteranom

najserdeczniejsze ¿yczenia

zdrowia, wielu si³ i d³ugich lat ¿ycia w spokoju i szczê�ciu.

Niech poczucie dobrze wype³nionego obowi¹zku wobec Ojczyzny

bêdzie �ród³em Waszej satysfakcji i rado�ci.

Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Henryk Bartoszek

Od 1 wrze�nia do 31 pa�dzierni-
ka 2010r. w Polsce odbêdzie siê Po-
wszechny Spis Rolny. Bêdzie to
pierwszy spis realizowany od czasu
przyst¹pienia naszego kraju do Unii
Europejskiej i jednocze�nie pierwszy
przeprowadzany w tym samym cza-
sie i zakresie we wszystkich 27 pañ-
stwach UE.

Podstawowe pytania zawarte w
formularzach s¹ jednakowe we
wszystkich krajach cz³onkowskich.
Zbierane informacje wg stanu na dzieñ
30 czerwca 2010r. bêd¹ dotyczy³y:
- prowadzenia dzia³alno�ci rolni-

czej,
- u¿ytkowania gruntów,
- powierzchni zasiewów,
- pog³owia zwierz¹t gospodarskich,
- ci¹gników, maszyn i urz¹dzeñ rol-

niczych, oraz informacji z 12 mie-
siêcy poprzedzaj¹cych dzieñ 30
czerwca br.

- struktury dochodów gospodar-
stwa domowego,

- prowadzenia dzia³alno�ci innej ni¿
rolnicza bezpo�rednio zwi¹zanej
z gospodarstwem rolnym,

- aktywno�ci ekonomicznej,
- zu¿ycia nawozów mineralnych,

wapniowych.

Zbli¿a siê Spis Rolny 2010
Uzyskamy dziêki temu wiarygod-

ny obraz europejskiej wsi co pomo¿e
w kreowaniu polityki rolnej zarówno
na poziomie Unii, krajowym czy re-
gionalnym.

Celem spisu jest weryfikacja i ak-
tualizacja polskiej wsi, a nastêpnie ana-
liza zmian jakie zasz³y w rolnictwie
od ostatniego spisu, w tym przemian
po przyst¹pieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Spisem zostan¹ objête go-
spodarstwa rolne osób fizycznych i
prawnych oraz jednostki organizacyj-
ne nie maj¹ce osobowo�ci prawnej.
Wykorzystane bêd¹ nowoczesne i
efektywne technologie informatycz-
ne, a mianowicie elektroniczne reje-
stratory danych, telefon czy internet
umo¿liwiaj¹cy respondentom dokona-
nie samodzielnego spisania siê. For-
mularz taki bêdzie mo¿na wype³niaæ
etapami i po zapisaniu wype³nionej
czê�ci powracaæ do niego w ci¹gu 14
dni od pierwszego zalogowania siê. W
szczególny sposób zachêcamy rolni-
ków do przeprowadzenia spisu drog¹
internetow¹ tzw. samospisu, który
bêdzie mo¿na dokonaæ w terminie od
1 wrze�nia do 17 pa�dziernika br. o
dowolnej porze aby nie kolidowa³o to
z pracami w gospodarstwie rolnym.

W takim przypadku rachmistrz bê-
dzie zwolniony z wizyty w danym
gospodarstwie.

Formularz spisowy zosta³ posze-
rzony o dodatkowy modu³ � �Straty
powodziowe� dla gospodarstw po³o-
¿onych na terenach dotkniêtych po-
wodzi¹. Obejmuje on zestaw pro-
stych pytañ o stratach w gospodar-
stwach rolnych.

Wszystkie dane indywidualne
uzyskane w czasie spisu s¹ poufne i
podlegaj¹ szczególnej ochronie. Zo-
stan¹ one wykorzystane tylko i wy-
³¹cznie do zbiorczych opracowañ sta-
tystycznych. W/w dane zachowaj¹
swoj¹ wa¿no�æ i aktualno�æ przez
kolejne 10 lat. Na ich podstawie mog¹
byæ pozyskiwane unijne dotacje jak
równie¿ planowana bêdzie przysz³a
polityka rolna.
Podstawa prawna:

Rozporz¹dzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 1166/2008 z 19
listopada 2008r. oraz uchylaj¹ce roz-
porz¹dzenie Rady (EWG) nr 571/88
(Dz.U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia
2008r.),

Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o
Powszechnym Spisie Rolnym w 2010
r. (Dz.U. nr 126,z dnia 10 sierpnia
2009r., poz.1040).

Zarz¹d Zwi¹zku Kombatantów
i Zwi¹zku Inwalidów

Wojennych Rzeczpospolitej
Polskiej

w Strzelcach Opolskich,
Starosta Strzelecki

oraz
Burmistrz Strzelec Opolskich

zapraszaj¹ mieszkañców
Powiatu Strzeleckiego na
powiatowe obchody Dnia

Weterana,
które odbêd¹ siê

1 wrze�nia 2010 roku
w Strzelcach Opolskich.

Porz¹dek obchodów:
8:45 zbiórka przed Ratuszem

w Strzelcach Opolskich

9:00 Msza �w. w Ko�ciele Para-

fialnym p.w. �w. Wawrzyñ-

ca w Strzelcach Opolskich

10:15 z³o¿enie kwiatów pod Po-

mnikiem ku czci Ofiar Wojen

i Przemocy

Chcesz podzieliæ siê swoimi  do�wiadczeniem, m¹dro�ci¹, emocjami i uczu-
ciami.

Zapraszamy na spotkania, gdzie bêdziemy mówiæ:
- o bie¿¹cych problemach,
- odkrywaniu w³asnych potrzeb i w³asnych uczuæ,
- o zwiêkszeniu wiedzy dotycz¹cej relacji  rodzic � dziecko,
- o konstruktywnym rozwi¹zywaniu problemów.
Zachêcamy do wzajemnego dawania i brania - w grupie le¿y si³a!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. serdecznie za-
prasza osoby doros³e do udzia³u w grupie wsparcia dla osób samotnie wycho-
wuj¹cych dzieci w zwi¹zku z ze zjawiskiem migracji zarobkowej.

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w formie warsztatowej,
w siedzibie PCPR  w Strzelcach Op. od miesi¹ca wrze�nia  2010r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z PCPR  w Strzelcach Op. ul. Chrobrego 5,

tel. 77/4613381
do 31.08.2010r.

Zadanie realizowane jest w ramach zadania samorz¹dowego z zakresu profilakty-
ki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i dotowane jest  przez Samorz¹d
Województwa Opolskiego.

SAMOTNIE   WYCHOWUJESZ   DZIECI?
POTRZEBUJESZ   WSPARCIA?

- NIE  ZOSTAWAJ  Z  PROBLEMEM  SAM/A

Zaproszenie


