
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.
BIUROWY   �rednie,

- sta¿ pracy mile
  widziany
- bieg³a znajomo�æ
  j.niemieckiego

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

SPECJALISTA  DS. STRZELCE OP. + - wykszta³cenie min.
SPRZEDA¯Y OKOLICA   �rednie
PRODUKTÓW - o�wiadczenie o
FINANSOWYCH   niekaralno�ci
KONSULTANT DO STRZELCE OP. - wykszta³cenie
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

PIELÊGNIARKA LUB STRZELCE OP.
RATOWNIK / ZAWADZKIE - wykszta³cenie
MEDYCZNY   kierunkowe
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
PRACOWNIK MA£EJ MOP - wa¿na ksi¹¿eczka
GASTRONOMI  GÓRA �W. ANNY   sanepidu

/ WYSOKA
CIASTKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie

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

  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

KELNER STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
  �rednie
- mile widziana
  znajomo�æ jêzyka
  obcego
- do�wiadczenie mile
  widziane

KUCHARZ STRZELCE OP. - mile widziane
 wykszta³cenie
  kierunkowe
- do�wiadczenie
- dyspozycyjno�æ

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
POJAZDÓW SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

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

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

 do�wiadczenie
TAPICER STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  zawodowe
- do�wiadczenie

MAGAZYNIER KRAPKOWICE - mile widziane
 wykszta³cenie
  zawodowe

MECHANIK/ KRAPKOWICE - wykszta³cenie
UTRZYMANIE RUCHU   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 STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
BETONU   �rednie kierunkowe

- do�wiadczenie
OPERATOR POMPY
DO BETONU WG ZLECEÑ - do�wiadczenie

Jak przedstawia siê sytuacja na
strzeleckim rynku pracy?

Sytuacja na strzeleckim rynku pra-
cy nie jest dobra. Od marca br odnoto-
wujemy co prawda spadek ilo�ci bezro-
botnych, ale liczba 2302 zarejestrowa-
nych jest wy¿sza o 30% w porównaniu
do sierpnia 2008 roku. Za³amanie, ja-
kie nadal przyniós³ kryzys z ubieg³ego
roku, jest nadal odczuwalne, a fakt, ¿e w
innych powiatach jest jeszcze gorzej,
jest ma³o pocieszaj¹cy.

Prawdopodobnie od miesi¹ca wrze-
�nia nast¹pi wzrost liczby zarejestrowa-
nych bezrobotnych. Jest to zjawisko po-
wtarzalne, gdy¿ we wrze�niu rejestruje
siê bardzo du¿o absolwentów, którzy po
zakoñczonej nauce przed³u¿yli sobie
wakacje, b¹d� byli zatrudnieni zagranic¹
przy pracach sezonowych.

Aktualnie stopa bezrobocia w po-
wiecie strzeleckim wynosi 10,6% przy
�redniej wojewódzkiej 11,3%.

Ostatnio wiele s³yszeli�my o
du¿ych planowanych zwolnieniach
z Huty �Ma³apanew� w Ozimku.
Jak sobie radz¹ firmy z powiatu
strzeleckiego?

Kryzys dotyka wszystkich. Dobrze,
¿e nie mamy zwolnieñ grupowych w
strzeleckich firmach. Nie znaczy to jed-
nak, ¿e firmy, zw³aszcza z bran¿y meta-
lowej, nie odczuwaj¹ skutków kryzysu.
Odnotowujemy zwolnienia z przyczyn
ekonomicznych, choæ nie posiadaj¹ one
znamion zwolnieñ grupowych okre�lo-
nych w przepisach prawa pracy. Zreszt¹
problemy firm w o�ciennych powiatach
te¿ skutkuj¹ tym, ¿e osoby z naszego
powiatu tr¹c¹ prace. Wielu mieszkañ-
ców Kolonowskiego, Staniszcz czy Spó-
roka pracuje w firmie Ma³apanew i pro-
blemy Ozimka przek³adaj¹ siê na nasz
powiat.

Do redakcji zadzwoni³a osoba,
która stwierdzi³a, ¿e zamieszcza-
my nieaktualne oferty pracy. Jak

to jest z tymi ofertami pracy?
Oferty pracy s¹ aktualizowane co

najmniej dwa razy w tygodniu i zawsze
przed przekazaniem ich do redakcji. Jed-
no-dwudniowa zw³oka, po której gazeta
trafia do r¹k czytelnika, mo¿e sprawiæ,
i¿ jaka� oferta mo¿e byæ ju¿ nieaktual-
na. Na bie¿¹co s¹ aktualizowane oferty
na naszej stronie internetowej pup-
strzelce.pl  Zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e
do urzêdu dzwoni¹ zdenerwowani bez-
robotni, którzy od pracodawcy dowia-
duj¹ siê, i¿ oferta umieszczona na na-
szej stronie jest nieaktualna. Sytuacje
te jednak nie wynikaj¹ z winy urzêdu.
W wiêkszo�ci przypadków, to pracodaw-
ca widz¹c bezrobotnego nie potrafi
otwarcie powiedzieæ, ¿e nie chce go za-
trudniæ, gdy¿ nie spe³nia jego wymagañ,
czy wyobra¿eñ i pozbywa siê go takim
t³umaczeniem. Kiedy po�rednik pracy
� czyli nasz urz¹d - dowiaduje siê o ta-
kiej dezaktualizacji oferty, dzwoni do
pracodawcy z zapytaniem, kto zosta³
zatrudniony, otrzymuje wymijaj¹c¹ od-
powied�, ¿e w³a�ciwie to on na tym miej-
scu widzia³by osobê trochê m³odsz¹, a
jeszcze lepiej, ¿eby to by³ mê¿czyzna i
niech ta oferta jeszcze jest dalej umiesz-
czona w naszej bazie ofert. Kiedy stwier-
dzimy, ¿e jest to nie w porz¹dku i ofertê
wycofujemy, to za dwa dni oferta jest
na nowo zg³aszana i urz¹d ma obowi¹-
zek j¹ przyj¹æ. Jeszcze bardziej �orygi-
nalne� by³o t³umaczenie jednego z pra-
codawców, który wrêcz o�wiadczy³, ¿e
na zg³oszon¹ do urzêdu ofertê �Na razie
nikogo nie przyjmê, bo chcia³em tylko
postraszyæ swoich pracowników, ¿e na
ich miejsce zamierzam przyj¹æ innych�.
Oferty pracy przyjmowane przez urz¹d
nie mog¹ mieæ znamion dyskryminacji
m.in. ze wzglêdu na p³eæ, wiek, niepe³-
nosprawno�æ. W rzeczywisto�ci praco-
dawcom nie jest obojêtne, czy jest to
osoba m³oda czy starsza, b¹d� czy jest

to kobieta czy mê¿czyzna. Szkoda tyl-
ko, i¿ taka nierzetelna i wymijaj¹ca od-
powied� pracodawcy nara¿a urz¹d na
negatywne opinie.

W ostatnim numerze gazety
PUP informowa³ o mo¿liwo�ciach
podjêcia dzia³alno�ci gospodarczej.
Czy istnieje zainteresowanie t¹
form¹ wsparcia w tych niepewnych,
kryzysowych czasach?

Wed³ug aktualnych zamierzeñ bli-
sko 80 osób bezrobotnych w 2009 roku
rozpocznie dzia³alno�æ gospodarcz¹ przy
wsparciu �rodków Funduszu Pracy.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy
siê bran¿a budowlana. Coraz czê�ciej
pojawiaj¹ siê us³ugi w bran¿y motoryza-
cyjnej, us³ugi le�ne, stolarskie. Pojedyn-
cze przypadki to us³ugi fotograficzne,
szewskie, czy opieka nad ma³ymi dzieæ-
mi. Zdarzaj¹ siê równie¿ pomys³y, któ-
re zdaniem Komisji Oceny Wniosków
nie rokuj¹ dobrze na przysz³o�æ i s¹ opi-
niowane negatywnie. Osoby, które w
ostatnich latach rozpoczê³y dzia³alno�æ
gospodarcz¹, w blisko 100% nadal j¹
kontynuuj¹.

Na stronie internetowej urzê-
du pojawi³a siê Ankieta, w której
internauci mog¹ oceniæ pracê urzê-
du i pracowników.

Nie liczê na to, ¿e w ankietach po-
jawi¹ siê laurki dla urzêdu. Uwa¿am, i¿
kompetentna, terminowa i uprzejma ob-
s³uga klientów jest standardem. Sam chcê
byæ tak obs³ugiwany, kiedy idê do inne-
go urzêdu i wymagam tego od moich
pracowników. Uwa¿am, i¿ pracownicy
urzêdu wykonuj¹ swoje obowi¹zki do-
brze. Nie znaczy to jednak, ¿e nie mo¿-
na jeszcze czego� poprawiæ czy udosko-
naliæ. Takie spojrzenie ze strony klien-
tów PUP mo¿e dostarczyæ dodatko-
wych informacji, które nie zawsze s¹
mo¿liwe do zaobserwowania z drugiej
strony biurka. Opinie bêd¹ wykorzysta-
ne w celu poprawy jako�ci naszych us³ug.

Nie jest dobrze
mówi Norbert Jaskó³a, dyrektor strzeleckiego PUP

Zapraszamy do udzia³u w
STRZELECKICH DNIACH KA-
RIERY organizowanych przez Po-
wiatowy Urz¹d Pracy w dniach 6 � 7
pa�dziernika 2009.

Planowane dzia³ania:
6 pa�dziernika

-  �Firma � mój sukces. Plusy i mi-
nusy prowadzenia w³asnej dzia³alno-
�ci  gospodarczej� � spotkanie z lo-
kalnymi przedsiêbiorcami.
- �Dobra decyzja� � spotkanie z
osobami, które podjê³y w³asn¹ dzia-
³alno�æ gospodarcz¹ po otrzymaniu
dotacji z PUP.
- �Krok po kroku � zak³adam fir-
mê�.

Spotkania odbêd¹ siê w Sali Kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich. Rozpoczêcie o
godzinie 10.00.

Zainteresowani proszeni s¹ o
zg³oszenie swojego udzia³u, tel. 077
462 18 11, 077 462 18 60.

7 pa�dziernika
- �Czy nadajê siê na przedsiêbior-
cê� � zajêcia warsztatowe

Warsztaty odbêd¹ siê w Powiato-
wym Urzêdzie Pracy, pokój 22 � I
piêtro.Rozpoczêcie o godzinie 9.00.

Zainteresowani proszeni s¹ o
kontakt z Powiatowym Urzêdem Pra-
cy w Strzelcach Opolskich, poradnic-
two zawodowe, pokój numer 20, 21 �
I piêtro,
telefon 077 462 18 11, 077 462 18 60.

Dzia³ania realizowane s¹ w ramach
OGÓLNOPOLSKIEGO TYGO-
DNIA KARIERY 5-11.10.2009

CHCESZ ZA£O¯YÆ FIRMÊ?
MASZ W¥TPLIWO�CI?

Dni kariery

Przedsiêbiorco, mikro, ma³y, �redni i du¿y � zapraszamy  do zarejestro-
wania siê w Portalu Strzeleckiego Przedsiêbiorcy w ramach realizowanego
projektu pn: �Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal Strzeleckiego Przed-
siêbiorcy. Zachêcamy do wspó³pracy i promowania swoich us³ug na:

www.portal-strzelce.pl

Portal z pewno�ci¹ przyczyni siê do promocji lokalnego biznesu oraz po-
mo¿e w dotarciu do konkretnego przedsiêbiorcy czy potencjalnego klienta.
Dziêki portalowi  bêdziesz promowa³ swoj¹ firmê, korzysta³ z ci¹gle aktu-
alizowanej bazy informacji , oraz bêdziesz mia³ dostêp do najwa¿niejszych
dla twojej firmy informacji o unijnych dotacjach, szkoleniach, przetargach
czy rynku pracy.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Powiatowym Urzêdzie Pracy
pokój nr 2, pod numerem telefonu 077 462 18 09 lu603 316 455.
Osoba do kontaktu Roman Kus

PARTNERSTWO  NA  RZECZ
ZATRUDNIENIA.

PORTAL  STRZELECKIEGO
PRZEDSIÊBIORY.

Projekt wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹

w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Opolu uprzejmie
informuje, i¿ w zwi¹zku z prowadzonymi robotami drogowymi na zadaniu pn.
�Przebudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Ozimek � Grodziec w km 119+380
� 121+800�, w dniu 18.09.2009r w/w odcinek drogi zostanie zamkniêty dla
ruchu ko³owego na okres 2 miesiêcy.
Objazd w/w odcinka zgodnie z zatwierdzonym projektem ruchu (nr zatwierdzenia
292/1/2009 z dnia 11.09.2009) realizowany bêdzie:
1. dla kierunku Opole � Czêstochowa:
drog¹ wojewódzk¹ nr 463 na odcinku Ozimek � Zawadzkie i dalej drog¹ woje-
wódzk¹ nr 901 na odcinku Zawadzkie � Dobrodzieñ.
2. dla kierunku Czêstochowa � Opole:

drogê wojewódzk¹ nr 901 na odcinku Dobrodzieñ � Zawadzkie i dalej drog¹
wojewódzk¹ nr 463 na odcinku Zawadzkie � Ozimek.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich informuje, ¿e w okresie
miêdzy 27.09�05.10.2009r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów
wolno ¿yj¹cych na terenie województwa opolskiego.
Szczepionka wyk³adana bêdzie przy u¿yciu samolotów.

Szczepionka dla lisów

UWAGA kierowcy


