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POWIAT STR Z E LE C K I

Szkolenia
dla niezatrudnionych kobiet
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Od stycznia 2010 roku Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich realizuje projekt pn.: Most do zmian  program aktywizacji zawodowej
kobiet. Projekt wspó³finansowany jest ze rodków Unii
Europejskiej - Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Poddzia³anie
7.2.1.
Celem projektu jest zwiêkszenie aktywnoci zawodowej
kobiet woj. opolskiego pozostaj¹cych bez zatrudnienia, w
tym zmiana postaw spo³ecznych kobiet do aktywnoci zawodowej dostosowania umiejêtnoci i kwalifikacji uczestniczek
do potrzeb rynku pracy, a tak¿e zwiêkszenie mobilnoci zawodowej kobiet.
Uczestniczkami projektu s¹ kobiety zamieszkuj¹ce na
terenie woj. opolskiego, niezatrudnione, zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym w szczególnoci z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepe³nosprawnoci, d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej choroby, wielodzietnoci.
W projekcie przewidziano i zrealizowano wiele innowacyjnych dzia³añ: uczestnictwo w grupach wsparcia, wsparcie
psychologiczne, Warsztaty WenDo  warsztaty obrony psychicznej i fizycznej dla kobiet, Warsztaty Rozwoju Osobistego  komunikacja, autoprezentacja, negocjacje, radzenie sobie ze stresem, Warsztaty poszukiwania pracy.
Szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu to:
agroturystyka i obs³uga ruchu turystycznego, kosmetyczka 
2 edycje, pracownik biurowy z elementami ksiêgowoci, opiekunka dzieciêca, osób starszych i niepe³nosprawnych, sprzedawca  handlowiec z obs³ug¹ kasy fiskalnej, Indywidualne
szkolenia.
Realizowano tak¿e szkolenia dodatkowe: prawo jazdy kat.
B i obs³uga komputera. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³ siê kurs prawa jazdy, który jest dla uczestniczek szans¹
na samodzielnoæ i mobilnoæ. Uzyskanie prawa jazdy zwiêksza mo¿liwoci poszukiwania i podejmowania zatrudnienia
poza miejscem zamieszkania oraz podejmowanie pracy w
godzinach popo³udniowych i wieczornych, kiedy powrót do
miejscowoci poza Strzelcami Opolskimi jest utrudniony.
Projekt zakoñczy siê w lutym 2011 roku, a do tego czasu
przewidziane s¹ jeszcze 2 szkolenia zawodowe oraz Coaching
- pomoc i kierowanie rozwojem umiejêtnoci oraz kompetencji uczestniczek. Przez ca³y okres realizacji projektu uczestniczki wspiera Animator Rozwoju Zawodowego.
Nabór do projektu zosta³ ju¿ zakoñczony jednak na kursy zawodowe mo¿na wpisywaæ siê jeszcze na listy rezerwowe.
Kontakt: Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich, ul. Gogoliñska 2a
Dorota Kozo³up, pokój nr 10, Tel.: 77 462 18 05.

Projektu 18+ nowe szanse
i mo¿liwoci ci¹g dalszy
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

W zwi¹zku z realizacj¹ projektu systemowego w miesi¹cu
padzierniku zosta³ zorganizowany dla Grupy II tj. 12 uczestników/uczestniczek zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym,
opuszczaj¹cych rodziny zastêpcze i placówki dla dzieci i m³odzie¿y oraz osoby niepe³nosprawne 3dniowy wyjazd do Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Villa Barbara w Jaworzu.

Bezp³atne szkolenia
dla osób pracuj¹cych.

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

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Firma Crux Consulting s.c. Grupa
Forbis z dniem 1 wrzenia 2010
rozpoczê³a drug¹ i ostatni¹ edycjê
bezp³atnych szkoleñ dla osób
pracuj¹cych realizowanych w
ramach
projektu
pn.:
Nowoczesna
Akademia
W³asnego Rozwoju. Projekt wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Poddzia³anie
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiêbiorstw. Celem projektu jest poprawa sytuacji,
adaptacyjnoci oraz konkurencyjnoci na rynku pracy osób
pracuj¹cych, poprzez podniesienie i dostosowanie ich
kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki.
Jest to jedyny tego typu projekt realizowany na terenie powiatu
strzeleckiego, w ramach którego realizowane s¹ nastêpuj¹ce
kierunki szkoleñ:
* Sprzeda¿ i Marketing (Negocjacje; Handel zagraniczny;
Marketing internetowy; Public Relations)
* Prawo i Finanse (Prawo pracy w praktyce; Prawo
gospodarcze; Ochrona w³asnoci intelektualnej i
przemys³owej; Podatek VAT; Analiza Ekonomiczno 
finansowa firmy; Zasady opracowywania sprawozdañ
finansowych)
* Project Management (ród³a finansowania inwestycji;
Pomoc publiczna w projektach europejskich; opracowanie
Biznesplanu)
* Praktyczna obs³uga komputera (Excel; elementy
ksiêgowoci komputerowej w firmie; Zarz¹dzanie stronami
www)
* Zarz¹dzanie zespo³em (Coaching; Radzenie sobie z
sytuacjami konfliktowymi; Przywództwo i delegowanie
zadañ; komunikacja interpersonalna, Radzenie sobie ze
stresem i wypaleniem zawodowym)
* Nauka szybkiego czytania (szybkie czytanie; techniki
pamiêciowe, style uczenia; Mapy Myli)
Projekt skierowany jest do pracuj¹cych osób doros³ych z
wy³¹czeniem osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹, którzy zamieszkuj¹ na terenie woj. opolskiego i
z w³asnej inicjatywy chc¹ podnieæ swoje kwalifikacje
zawodowe poprzez udzia³ w szkoleniach poza godzinami pracy.
Aktualnie planowana jest realizacja w/w szkoleñ na terenie
gmin Zawadzkie i Kolonowskie, by umo¿liwiæ udzia³ tym
uczestnikom, którzy maj¹ trudnoci z dojazdem do Strzelec
Opolskich w godzinach popo³udniowych. W projekcie
pozosta³y ostatnie wolne miejsca.
Kontakt: Grupa Forbis Crux Consulting s.c,
ul. Krakowska 49, Strzelce Opolskie,
Tel: 77 461 20 02, www.nawr.pl

Tydzieñ
kariery
Po raz drugi w Zespole Szkó³ Zawodowych nr1 w Strzelcach Opolskich TYDZIEÑ KARIERY! Akcja, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej trwaæ bêdzie 18  24 padziernika.
Program bogaty w atrakcyjne zajêcia / warsztaty / projekcje dla m³odzie¿y takie jak: Szkolny Salon Maturzysty, Prawa
i obowi¹zki m³odocianego pracownika, Zawody przysz³oci
na lekcji przedsiêbiorczoci, Twój Krok Zawodowy, Poznaj
swój zawód. Mo¿liwoæ konsultacji i poradnictwa indywidualnego.
Do wspó³pracy zostali zaproszeni nauczyciele przedsiêbiorczoci, metodycy, wychowawcy oraz instytucje wspieraj¹ce DORADZTWO KARIERY takie jak:
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Opolu, Poradnia
psychologiczno  pedagogiczna w Strzelcach Opolskich, Cech
rzemielników i przedsiêbiorców w Strzelcach Opolskich,
Wy¿sza Szko³a Bankowa w Opolu, Miêdzynarodowa Wy¿sza
Szko³a Logistyki i Transportu we Wroc³awiu, Wy¿sza Szko³a
Hotelarstwa i Turystyki w Czêstochowie.
Zapraszamy.
www.zsz1strzelce.pl

W ramach wyjazdu dla w/w uczestników przewidziano:
a) warsztaty umiejêtnoci autoprezentacji i kreowania w³asnej osoby prowadzone przez psychologa,
b) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone
przez doradcê zawodowego,
c) zajêcia integracyjno  rekreacyjne, w ramach których
odby³y siê:
* wieczorek integracyjno  taneczny z karaoke,
* wycieczka na Górê ¯ar,
* kolacja z muzyk¹ (show wiat³o  dwiêk).
Coraz bli¿ej do koñca realizacji projektu 18+ nowe szanse
i mo¿liwoci. Pozosta³y jeszcze do zakoñczenia kursy edukacyjne, zajêcia z arteterapii oraz spotkanie stanowi¹ce podsumowanie wszystkich dzia³añ projektowych.

OFERTY PRACY

W ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Powiatowy
Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich zorganizowa³ 20. pa¿dziernika seminarium pt.Niepe³nosprawni w pracy kierowane g³ównie do pracodawców i przedsiêbiorców. O seminarium - szerzej w nastêpnym numerze.

STANOWISKO
WIZA¯YSTKA

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie kierunkowe
- dowiadczenie
STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie rednie
- obs³uga komputera
- mile widziana znajomoæ
j.angielskiego lub j.niemieckiego
IN¯YNIER - MECHANIK
KRAPKOWICE
- wykszta³cenie kierunkowe
- 3-5 lat praktyki w zarz¹dzaniu
zasobami ludzkimi  produkcj¹
- znajomoæ jêzyka niemieckiego
w mowie i pimie
KSIÊGOWA
DOLNA
- wykszta³cenie rednie
- mile widziane dowiadczenie
- bieg³a znajomoæ j. niem.
SPECJALISTA
STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie min. rednie
DS. MARKETINGU
- mile widziane dowiadczenie
KONSULTANT DS. OBS£UGI
STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie min. zawodowe
KLIENTA
- znajomoæ komputera
- szybkie pisanie na klawiaturze
PRELEGENT
CA£A POLSKA
- wykszta³cenie min. rednie
- mile widziane dowiadczenie
- komunikatywnoæ
ASYSTENT HANDLOWY
CA£A POLSKA
- dowiadczenie w sprzeda¿y
i negocjacjach
- prawo jazdy kat.B oraz
dowiadczenie jako kierowca
SPRZEDAWCA
STRZELCE OPOLSKIE - mile widziane dowiadczenie
w handlu lub znajomoæ bran¿y
drogeryjno-kosmetycznej
SPRZEDAWCA W SKLEPIE
PIOTRÓWKA
- obs³uga kasy fiskalnej
MIÊSNYM
- mile widziane dowiadczenie
jako sprzedawca w sklepie
miêsnym
KASJER - SPRZEDAWCA
KOLONOWSKIE
- wykszta³cenie zawodowe
- dowiadczenie w sprzeda¿y
- obs³uga kasy fiskalnej
- akt. ksi¹¿eczka sanepidowska
SPRZEDAWCA W KWIACIARNI
ZAWADZKIE
- mile widziane dowiadczenie
lub kurs florystyczny
KELNER/KA  BARMAN/KA
KAMIEÑ L¥SKI
BARMAN/KA
JEMIELNICA
- wykszta³cenie min. zawodowe
- min. 1 rok dowiadczenia
- dyspozycyjnoæ
BARMAN/KA
BARUT
- mile widziane wykszta³cenie
gastronomiczne
- dowiadczenie
- obs³uga kasy fiskalnej
KELNER/KA  BARMAN/KA
STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie rednie
POMOC KUCHARZA
STRZELCE OPOLSKIE - dowiadczenie
KUCHARZ - KUCHARKA
JEMIELNICA
- wykszta³cenie min. zawodowe
- min. 1 rok dowiadczenia
- dyspozycyjnoæ
KIEROWCA - ASYSTENT
CA£A POLSKA
- wykszta³cenie min. rednie
- dowiadczenie w handlu
i negocjacjach
KIEROWCA C
KRAJ I ZA GRANIC¥ - min. zawodowe
- MONTER RUSZTOWAÑ
- prawo jazdy kat.C
- mile widziane dowiadczenie
KIEROWCA C + E
TRANS. KRAJOWY
- dowiadczenie
KIEROWCA C + E
TRANSPORT
MIÊDZYNARODOWY - dowiadczenie
KIEROWCA KAT. D
TRANSPORT
- prawo jazdy kat. D
KRAJOWY
- mile widziane prawo
I MIÊDZYNARODOWY jazdy kat. D+E
KIEROWCA KAT. D
WOJ. OPOLSKIE
- prawo jazdy kat. D
- kwalifikacje na przewóz osób
MURARZ
STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie min. zawodowe
- dowiadczenie
P£YTKARZ / TYNKARZ
WG ZLECEÑ
- wykszta³cenie min. zawodowe
- prawo jazdy kat.B
- dowiadczenie
REGIPSIARZ MALARZ
WG ZLECEÑ
- wykszta³cenie min. zawodowe
- prawo jazdy kat.B
- dowiadczenie
ZBROJARZ NA BUDOWIE
WG ZLECEÑ
DOCIEPLENIOWIEC
WG ZLECEÑ
- wykszta³cenia min. zawodowe
- dowiadczanie
PRACOWNIK OGÓLNOBUD.
WG ZLECEÑ
- mile widziane dowiadczenie
PRACOWNIK 
POMOCNIK BUDOWLANY
KRAJ I ZA GRANIC¥ - wykszta³cenie min. zawodowe
MAJSTER/ BRYGADZISTA
CA£A POLSKA
- wykszta³cenie zawodowe
- uprawnienia budowlane
- dowiadczenie
BRUKARZ
WG ZLECEÑ
- dowiadczenie
SPAWACZ GAZOWY
DZIEWKOWICE
TOKARZ
DZIEWKOWICE
LUSARZ - WIERTACZ
DZIEWKOWICE
TAPICER
STRZELCE OPOLSKIE - wykszta³cenie kierunkowe
- dowiadczenie
MAGAZYNIER
IZBICO
- mile widziane uprawnienia na
- ZAOPATRZENIOWIEC
+ OKOLICE
wózek wid³owy
- znajomoæ bran¿y budowlanej
- prawo jazdy kat.B
- mile widziane prawo jazdy C+E
OPERATOR PRASY /
STRZELCE OPOLSKIE - uprawnienia operatora
OPERATOR WÓZKA
wózka wid³owego
WID£OWEGO
POMOCNIK PRZY
OBRÓBCE SZK£A
STRZELCE OPOLSKIE
MONTER RUSZTOWAÑ
KRAJ
- min. zawodowe
I ZA GRANIC¥
- prawo jazdy kat.C lub B
mile widziane
- mile widziane dowiadczenie
MONTER WI¥ZEK
DYLAKI
LUB KRAPKOWICE - wykszta³cenie min. zawodowe
OPERATOR MASZYN
DYLAKI
LUB KRAPKOWICE - wykszta³cenie min. zawodowe
PRACOWNIK TRANSPORTU
DYLAKI
- wykszta³cenie min. zawodowe
PILARZ
NADLENICTWO
- kurs pilarza oraz uprawnienia
RUDZINIEC
na pi³ê spalinow¹
- dowiadczenie min. 1 rok
ROBOTNIK LENY
ZIMNA WÓDKA
PRACOWNIK W ZAK£ADZIE
ZAWADZKIE
- wykszta³cenie rednie
JUBILERSKIM
- sk³adanie bi¿uterii z kamieni
naturalnych i srebra
- wykonywanie grawerów
na bi¿uterii
SPEDYTOR

