
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:

DORADCA KLIENTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  �rednie
- znajomo�æ obs³ugi
  komputera

KONSULTANT STRZELCE OP. - wykszta³cenie
DO SPRAW OBS£UGI    min. �rednie
KLIENTA - obs³uga komputera
PREZENTER CA£Y KRAJ - wykszta³cenie
HANDLOWY   min. �rednie
- NEGOCJATOR - do�wiadczenie

  w sprzeda¿y
- prawo jazdy kat. B

ZASTÊPCA
KIEROWNIKA SKLEPU KOLONOWSKIE - wykszta³cenie

  min. �rednie
- min. rok do�wiadczenia

KELNER IZBICKO - wykszta³cenie
  kierunkowe

CIASTKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie
/CUKIERNIK   kierunkowe
KUCHARZ GÓRA �W. ANNY - wykszta³cenie min.

  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

KIEROW. AUTOBUSU UJAZD - prawo jazdy kat.D
- uprawnienia na przewóz
  osób

KIEROWCA C+E TRANSPORT
MIÊDZYN. - do�wiadczenie

OPERATOR KOPARKO WG ZLECEÑ - mile widziane
- £ADOWARKI   do�wiadczenie
LAKIERNIK SAM. BORYCZ - mile widziane

 do�wiadczenie
ELEKTROMECHANIK STRZELCE OPO. - wykszta³cenie �rednie
POJAZDÓW SAM.   lub zawodowe
MECHANIK SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

 zawodowe
- do�wiadczenie min. 3 lata

PRACOWNIK OBS£UGI SZYMISZÓW - wykszta³cenie �rednie
STACJI PALIW   lub zawodowe
/ MECHANIK   mechaniczne
PRACOWNIK
PRODUKCJI STRZELCE OP. -
TOKARZ RASZOWA - mile widziane

  do�wiadczenie
OPERATOR CNC K. - KO�LE - mile widziane

  do�wiadczenie
TAPICER STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  zawodowe
- do�wiadczenie

MAGAZYNIER OPOLE - wykszta³cenie min.
  zawodowe

MAGAZYNIER KRAPKOWICE - mile widziane
  wykszta³cenie
  zawodowe

MECHANIK
/UTRZYMANIE RUCHU KRAPKOWICE - wykszta³cenie

  min. zawodowe
MONTER WI¥ZEK KRAPKOWICE - wykszta³cenie

  min. zawodowe
OPERATOR MASZYN KRAPKOWICE - wykszta³cenie

  min. zawodowe
OPERATOR MASZYN DYLAKI - wykszta³cenie

  min. zawodowe
PRACOWNIK BUD. WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
TECHNOLOG BETONU STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  �rednie kierunkowe
- do�wiadczenie

OPERATOR POMPY WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
DO BETONU
NAUCZYCIEL
PRZEDSZKOLA STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze

  pedagogiczne

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich  przyjmuje do  10 wrze�nia
2009 r. wnioski bezrobotnych ubiegaj¹cych siê o przyznanie jednorazowych
�rodków na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej, jak i wnioski pracodawców
ubiegaj¹cych siê o przyznanie refundacji na wyposa¿enie lub doposa¿enie
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymalna kwota o któr¹
mo¿na wnioskowaæ wynosi 18.488,00 z³

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 11 Powiatowego Urzêdu Pracy

w Strzelcach Opolskich,  tel. 077 4621817, 077 4621800

Przedsiêbiorco, mikro, ma³y, �redni i du¿y - ju¿ wkrótce odwiedz¹ Ciê ankieterzy Powiatowego Urzêdu Pracy w
Strzelcach Opolskich, aby w ramach realizowanego projektu pn: �Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal Strzelec-
kiego Przedsiêbiorcy� wrêczyæ Ci ankietê z pro�b¹ o wype³nienie celem umieszczenia twoich danych w Katalogu
Strzeleckich Firm.

Zachêcamy do wspó³pracy i promowania swoich us³ug w nowym Katalogu Strzeleckich Firm, gdy¿ przedmio-
towa publikacja z pewno�ci¹ przyczyni siê do promocji lokalnego biznesu oraz pomo¿e w dotarciu do konkretnego
przedsiêbiorcy czy potencjalnego klienta.

Przedsiêbiorco, promuj swoj¹ w firmê  w kraju i za granic¹.

Ankieta dostêpna jest tak¿e na stronie www.portal-strzelce.pl dla wszystkich przedsiêbiorców, których ankie-
terzy nie zd¹¿¹ odwiedziæ. Ankiety bêd¹ przyjmowane najdalej do 15 wrze�nia br.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy pokój nr 2, pod numerem telefonu
077 462 18 09 lub 603 316 455. Osoba do kontaktu Roman Kus

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

PARTNERSTWO
NA  RZECZ  ZATRUDNIENIA

PORTAL  STRZELECKIEGO  PRZEDSIÊBIORCY

Og³oszenie !!!

Zapraszam do udzia³u w bezp³atnych szkoleniach, realizowanych na zlece-
nie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego - Instytucji Za-
rz¹dzaj¹cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego/ Wdra¿aj¹cej dla Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata 2007-
2013, w nastêpuj¹cej tematyce :
- Zarz¹dzanie projektem wspó³finansowanym z RPO WO � szkolenie
dwudniowe: 10-11.09.2009 r.
- Monitoring, sprawozdawczo�æ w projektach wspó³finansowanych z
 RPO WO: 15.09.2009 r.
- Kontrola, w tym kontrola finansowa oraz audyt projektów i ewaluacja w
projektach wspó³finansowanych z RPO WO: 17.09.2009 r.
- Nieprawid³owo�ci i nadu¿ycia finansowe w projektach wspó³finanso-
wanych z RPO WO: 22.09.2009 r.
- Kontrola, w tym kontrola finansowa oraz audyt projektów i ewaluacja w
projektach wspó³finansowanych z PO KL: 24.09.2009 r.
- Nieprawid³owo�ci i nadu¿ycia finansowe w projektach wspó³finanso-
wanych z PO KL: 25.09.2009r.

Udzia³ w szkoleniach jest bezp³atny !
Rekrutacja jest prowadzona pod numerem tel./fax. 77/461 01 27

w godz. 10-14, kontakt z Pani¹ Natali¹ Misz.

LOKALNY  PUNKT  INFORMACYJNY  PRZY  STAROSTWIE
POWIATOWYM  W  STRZELCACH  OPOLSKICH

Przypomina, i¿ w miesi¹cach wrze�niu i pa�dzierniku ruszaj¹ nabory wniosków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w obszarze dzia³añ:
4.4 Ochrona bioró¿norodno�ci Opolszczyzny
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 01-09-15.09.2009 r. Beneficjentami mog¹ byæ min. jednostki samorz¹du
terytorialnego, Lasy Pañstwowe, Parki Krajobrazowe, organizacje ekologiczne prowadz¹ce dzia³alno�æ non-
profit, pozosta³e instytucje sektora finansów publicznych.
5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej
Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 16.10- 30.10.2010. Beneficjentami mog¹ byæ min. jednostki samorz¹du terytorial-
nego, zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia, organizacje pozarz¹dowe fundacje, ko�cio³y i zwi¹zki wyznaniowe.
W miesi¹cu wrze�niu prowadzony bêdzie równie¿ nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki w obszarze:
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczo�ci i samozatrudnienia
Beneficjentami mog¹ byæ wszystkie podmioty z wy³¹czeniem powiatowych urzêdów pracy oraz osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub o�wiatow¹ na podstawie przepisów odrêbnych).
Trwa nabór ci¹g³y w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w obszarze dzia³añ:
112 U³atwienie startu m³odym rolnikom
Beneficjentami mog¹ byæ osoby fizyczne nie prowadz¹ce do tej pory dzia³alno�ci rolniczej, mieszkaj¹ce na obszarach
wiejskich w miejscowo�ciach do 5 ty�. mieszkañców.
311 Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alno�ci nierolniczej
mo¿e byæ rolnik, jego ma³¿onek lub domownik, mieszkaj¹cy na obszarze wiejskim w miejscowo�ci do 5 ty�. miesz-
kañców.

Zainteresowanych beneficjentów zapraszamy do Lokalnego Punktu Informacyjnego dzia³aj¹cego w Starostwie Po-
wiatowym w Strzelcach Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2  w pokoju nr 7 na parterze Starostwa.

Udzielamy nieodp³atnych porad zwi¹zanych z mo¿liwo�ci¹ pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich.
Zapytania mo¿na kierowaæ: drog¹ elektroniczn¹: pcieg@powiatstrzelecki.pl, korespondencyjnie na adres Starostwa
Powiatu Strzeleckie, 077 44 01 705

LOKALNY   PUNKT   INFORMACYJNY
PRZY  STAROSTWIE  POWIATOWYM  W  STRZELCACH  OPOLSKICH

Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków  Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa

Og³oszenie !!!
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Projekt finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Bud¿etu Pañstwa


