
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 JEMIELNICA - wykszta³cenie �rednie
W DZ. MARKETINGU - prawo jazdy kat.B

- obs³uga komputera
MENAD¯ER PLACÓWKI  STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
FRANCZYZOWEJ   b¹d� �rednie
GETING BANK SA - znajomo�æ produktów

  bankowych
- obs³uga komputera

PREZENTER CA£Y KRAJ - wykszta³cenie min.
NEGOCJATOR   �rednie

- 2 lata sta¿u pracy
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjno�æ

DIAGNOSTA ZAWADZKIE - wykszta³cenie wy¿sze
LABORATORYJNY   kierunkowe

- do�wiadczenie
SPECJALISTA DS. OLSZOWA - wykszta³cenie
TECHNICZNYCH   techniczne

- do�wiadczenie
- uprawnienia SEP do
  1 kV
- �wiadectwo
  kwalifikacyjne �E�

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  handlowe

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - obs³uga komputera
- mile widziana
  znajomo�æ bran¿y
  motoryzacyjnej

SPRZED. 1/2 ETATU KOLONOWSKIE
ZAWADZKIE -

FRYZJER UJAZD
KUCHARZ
PIEKARZ STRZELCE OP. - wykszt. kierunkowe

- do�wiadczenie mile
  widziane

KUCHARZ STANISZCZE WLK. - wykszta³cenie
  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

KELNERKA STRZELCE OP.
KIEROWCA
C+E STRZELCE OP.

+  OKOLICE - wymagane do�wiadczenie
KIEROWCA
KAT. T STRZELCE OP.

+ OKOLICE
OPERATOR POMPY
DO BETONU/KIEROWCA OLSZOWA - uprawnienia operatora

  pompy do betonu
- prawo jazdy kat C

DIAGNOSTA SAM. KRAPKOWICE - wykszta³cenie �rednie
NA STACJÊ KONTROLI - uprawnienia do
POJAZDÓW   rejestracji pojazdów
MECHANIK SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  zawodowe
MECHANIK SAM. LE�NICA - wykszta³cenie min.

  zawodowe mechaniczne
- prawo jazdy kat. B,T

ROBOTNIK BUD. WG ZLECEÑ - mile widziane
-MURARZ-MALARZ   do�wiadczenie
-TAPECIARZ
KONSTRUKTOR CZÊ�CI ZAWADZKIE - min. �rednie techniczne
MASZYN - sta¿ pracy w biurze

  konstruktorskim
MAGAZYNIER ZAWADZKIE - wykszta³cenie min.

  �rednie techniczne
- min. dwuletni sta¿ pracy

PRACOWNIK PROD. OLSZOWA
FOTOGRAF WG ZLECEÑ - obs³uga komputera
� GRAFIK KOMP. - znajomo�æ programów

  do obróbki zdjêæ
- prawo jazdy kat.B

MUZYK WG ZLECEÑ - wykszta³cenie min.
  �rednie
- umiejêtno�æ gry na
  akordeonie i saksofonie

KRAWCOWA SZCZEPANEK - do�wiadczenie
KRAWCOWA K. - KO�LE - wykszta³cenie

  kierunkowe zawodowe
- do�wiadczenie

Szanowni Rodzice!
Publiczne przedszkola Gminy Strzelce Opolskie dokonuj¹ zapisów dzieci do
przedszkoli na przysz³y rok szkolny.
1) Druki kart zg³oszeñ dziecka do przedszkola s¹ do pobrania w danej placów-
ce przedszkolnej.
2) Podanie o przyjêcie dziecka nale¿y zg³aszaæ tylko do jednego przedszkola.
3) Termin sk³adania dok³adnie wype³nionych kart up³ywa z dniem 31 marca
2009 roku.

***
Informacji dodatkowych udzielaj¹ dyrektorzy przedszkoli publicznych z tere-
nu gminy Strzelce Opolskie oraz Gminny Zarz¹d O�wiaty i Wychowania
w Strzelcach Opolskich. Pe³ny tekst og³oszenia znajduje siê na stronie 7

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI
NA TERENIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE

NA ROK SZKOLNY 2009/2010

20 lutego br. w sali narad Strzelec-
kiego Starostwa odby³o siê spotkanie
informacyjne na temat poddzia³añ skie-
rowanych do przedsiêbiorców, tj. 1.1.2
�Inwestycje  w mikroprzedsiêbior-
stwach� w tym mo¿liwo�ci wsparcia
osób fizycznych planuj¹cych otwar-
cie dzia³alno�ci gospodarczej, 1.3.2
�Inwestycje w innowacje w przedsiê-
biorstwach� oraz 1.4.1 �Wsparcie us³ug
turystycznych i rekreacyjno � sporto-
wych �wiadczonych przez przedsiê-
biorstwa�. Pracownicy Opolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarki poin-
formowali równie¿  o praktycznych
aspektach pisania wniosków oraz naj-
czê�ciej pope³nianych b³êdach. Ponadto
przedstawiciel Fundacji Rozwoju �l¹-
ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokal-
nych zaprezentowa³ mo¿liwo�ci
wsparcia w ramach programów krajo-

Inwestycje  w mikroprzedsiêbiorstwach

wych, w szczególno�ci w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Zainteresowanie w�ród
lokalnych przedsiêbiorców by³o spo-

re, zw³aszcza, ¿e najbli¿szy planowa-
ny nabór wniosków w ramach pod-
dzia³ania 1.1.2. ma odbyæ sie siê w
dniach 23.03 � 03.04.2009.

Okrêgowy Inspektorat Pracy w
Opolu po raz kolejny rozpoczyna ak-
cjê promocyjn¹ �Przestrzeganie pra-
wa pracy w ma³ych zak³adach�. Pro-
pozycja skierowana jest do pracodaw-
ców z zak³adów produkcyjnych i us³u-
gowych zatrudniaj¹cych do 9 pracow-
ników. W tym roku grupa ta rozsze-
rzona zostanie o pracodawców zatrud-
niaj¹cych od 10 do 20 pracowników,
którzysamodzielnie wykonuj¹ zadania
s³u¿by bhp w swoich zak³adach pra-
cy.

Pracodawcy uczestnicz¹cy w
szkoleniach otrzymaj¹ materia³y (bro-
szury), przygotowane przez specjali-
stów PIP: listê kontroln¹ z komenta-
rzem oraz poradnik �Ocena ryzyka za-
wodowego w piêciu krokach�, za po-
moc¹ których bêd¹ mogli samodziel-
nie identyfikowaæ wystêpuj¹ce w za-
k³adzie nieprawid³owo�ci, oceniaæ ska-

Szkolenie PIP dla pracodawców
lê zagro¿eñ oraz okre�laæ sposoby i
ich likwidacji.

Tematyka szkoleñ bêdzie obejmo-
waæ m.in.
* wybrane zagadnienia prawa pra-
cy, w tym nowelizacjê przepisów
Kodeksu pracy
* ocenê ryzyka zawodowego w za-
k³adach pracy � analizowanie i doku-
mentowanie warunków pracy,
* uwarunkowania  dot. wyposa¿e-
nia i modernizacji obiektów oraz par-
ku maszynowego,
* legalno�æ zatrudnienia i konse-
kwencje dla pracodawców zatrudnia-
j¹cych osoby niezgodnie z przepisa-
mi prawa

Na uczestników programu czekaj¹
dyplomy Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy.

Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ w Okrêgowym
Inspektoracie Pracy w Opolu

pod numerami telefonów:
077 47 00 907 lub 077 47 00 900.

PRACODAWCO!
NIE CZEKAJ NA KONTROLÊ �
SKORZYSTAJ Z BEZP£ATNE-
GO SZKOLENIA I ZDOB¥D�

DYPLOM PIP!

Szkolenie odbêdzie siê 8 kwietnia 2009r. (�roda) w sali narad

Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich o godzinie 10.00.

Kolejna edycja konkursu na �Fir-
mê Roku� zakoñczy³a siê Gal¹ Biz-
nesu, 21 lutego w Filharmonii Opol-
skiej. Na uroczysto�ci wrêczono sta-
tuetki i wyró¿nienia dla najprê¿niej
dzia³aj¹cych w 2008 roku firm � bê-
d¹cych cz³onkami Izby Gospodarczej
��l¹sk�.

Jak zwykle kapitu³a konkursu
wybiera³a najlepsze firmy w kilku ka-
tegoriach: Eksport, Inwestycje, Pro-
dukt, Us³ugi i Junior Biznesu.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w
gronie najlepszych nie zabrak³o lau-
reata z powiatu strzeleckiego. W ka-
tegorii Produkt wyró¿nienie otrzyma-
³a firma �PAMAS� Piotr Matyszok
& Synowie, Zak³ad Przetwórstwa
Miêsnego Producent Salami z Kolo-
nowskiego. W imieniu rodzinnej fir-
my
wyró¿nienie odbiera³ Piotr Matyszok
� g³owa rodu.

Podczas uroczystej Gali nadano
specjalne wyró¿nienie dla Konsor-
cjum Producentów Ko³ocza �l¹skie-
go za inicjatywê utworzenia konsor-
cjum promuj¹cego produkt regional-
ny w kraju i zagranic¹.

PAMAS � w�ród najlepszych

Patronat nad Gal¹ objêli : Mar-
sza³ek Województwa Opolskiego �
Józef Sebesta oraz Prezydent Mia-
sta Opola � Ryszard Zembaczyñ-
ski, natomiast patronami medialny-
mi byli : TVP Opole, Radio Opole,
NTO oraz Zespó³ Producencki Pro
Futura. Wspó³organizatorem Gali
by³ Punkt Informacyjny Europe Di-
rect.

Oprawê artystyczn¹ zapewnili
uczniowie Szko³y Muzycznej I i II
stopnia z Opola. Podczas Gali roz-
poczêto akcjê charytatywn¹ �Dodaj-
my dzieciom skrzyde³�, której celem
jest wsparcie uzdolnionej m³odzie¿y
z biednych �rodowisk. Izba Gospo-
darcza ��l¹sk� objê³a patronat nad t¹
akcj¹, która bêdzie trwa³a do 5 czerw-
ca 2009 roku.

Enterprise Europe Network w Opolu przy Stowarzyszeniu �Promocja Przedsiêbiorczo�ci�
 wraz z Opolskim Centrum rozwoju Gospodarki  

 oraz Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹ z Bayreuth / Niemcy
 zaprasza do uczestnictwa

w  Miêdzynarodowej Gie³dzie Kooperacyjnejfirm sektora MM�P
 która odbywaæ siê bêdzie w ramach Europejskich Dni Przedsiêbiorczo�ci

w Górnej Frankonii w dniach 7-8 maj 2009.
 

Tematyka forum poruszaæ bêdzie m. in. Kwestie zwi¹zane z zasadami prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej w
Rumunii oraz kooperacji z tym krajem. Impreza ma dofinansowanie Unii Europejskiej oraz IHK Bayreuth. Przedsiê-
biorcy z Polski uczestnicz¹cy w Gie³dzie Forum nie ponosz¹ w zwi¹zku z tym ¿adnych kosztów op³aty administra-
cyjnej. Kosztem uczestników bêdzie dojazd oraz zakwaterowanie na miejscu, chocia¿ równie¿ w przypadku trans-
portu podjête zosta³y starania o uzyskanie dofinansowania na wyjazd grupowy.
Z ramienia województwa opolskiego organizacj¹ i obs³ug¹ zajmuj¹ siê OCRG oraz Enterprise Europe Network w
Opolu.

W celu uczestnictwa - kontakt: een@spp.opole.pl; r.kulig@ocrg.opolskie.pl


