
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:

SZEF ZMIANY OLSZOWA - wykszta³cenie �rednie
  techniczne
- do�wiadczenie w pracy w
  dziale produkcyjnym

SPECJALISTA OLSZOWA - wykszta³cenie wy¿sze
DS. PLANOWANIA - bardzo dobra obs³uga
PRODUKCJI   komputera, MS Office
KIEROWNIK OLSZOWA - wykszta³cenie wy¿sze
DS. OBS£UGI KLIENTA - kilkuletnie do�wiadczenie

  w obs³udze klienta
- znajomo�æ zagadnieñ
  zwi¹zanych z realizacj¹
  us³ug logistycznych
- bardzo dobra znajomo�æ
  MS Office
- prawo jazdy kat. B
- znajomo�æ jêzyka ang.
  w stopniu komunikat.

MONTER KONSERW. GMINA - wykszta³cenie zawodowe
SIECI WOD-KAN ZAWADZKIE
KIEROWCA  KAT. C+E TRASY - wykszt. mechaniczne,

MIÊDZYN. - znaj.odpraw celnych
KIEROWCA KAT.C+E TRASY KRAJOWE - za�wiadczenie na przewóz

  rzeczy
KIEROWCA�£ADOWACZ TEREN - wykszta³cenie zawodowe
NIECZYSTO�CI STA£YCH GMINY - prawo jazdy kat. C

ZAWADZKIE
I GMINY

KOLONOWSKIE
MECHANIK MASZYN STRZELCE OP. - wykszt. min. zawodowe
ROLNICZYCH - umiejêtno�æ obs³ugi

  maszyn rolniczych
ELEKTROMONTER
MECHANIK POJAZDÓW STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
SAMOCHODOWYCH   lub �rednie
MALARZ LAKIERNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
POJAZDÓW SAM.
MECHANIK NAPRAW STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
POJAZDÓW SAM.
ELEKTROMECHANIK ROZMIERZ - mile widziane
SAMOCHODOWY   do�wiadczenie �lusarskie
MALARZ, TAPECIARZ WG. ZLECEÑ - mile widziane

  do�wiadczenie
BRUKARZ OLSZOWA - do�wiadczenie w pracy

  brukarza
TELEMONTER STRZELCE OP. - wymagane do�wiadczenie

OPOLE - mile widziane prawo
  jazdy kat. B

PALACZ STRZELCE OP. - upraw. palacza pow. 1kv
KRAWCOWA STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
SPRZ¥TACZKA STRZELCE OP. - grupa inwalidzka

- niekaralno�æ
SPRZ¥TACZKA STRZELCE OP.
SPRZEDAWCA STRZELCE OP.
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  elektryczne lub handlowe
KELNER STRZELCE OP.
PIEKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe

  kierunkowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje
mieszkañców Powiatu Strzeleckiego o mo¿liwo�ci skorzystania z bez-
p³atnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej organizo-
wanej od maja do listopada 2008 r. w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przy ul. Chrobrego 5.

Indywidualny termin spotkañ z psychologiem, terapeut¹ oraz prawni-
kiem nale¿y uzgodniæ osobi�cie w siedzibie �Centrum� w Strzelcach Opol-
skich przy ul. Chrobrego 5 pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem 077-
461-33-81.

Poradnictwo realizowane w ramach zadania publicznego pod nazw¹
�Profilaktyka i rozwi¹zywanie problemów uzale¿nieñ oraz przeciw-
dzia³anie przemocy w rodzinie w zakresie kompleksowych oddzia³y-
wañ terapeutycznych i/lub pomocowych wobec osób doznaj¹cych prze-
mocy w rodzinie, w tym osób doznaj¹cych wykorzystywania seksual-
nego poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i
prawnej� dotowane jest przez Samorz¹d Województwa Opolskiego.

W czerwcu 2008 roku Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Opolu rozpocznie
nabór wniosków o dofinansowanie
ma³ych projektów edukacyjnych
realizowanych na terenach wiej-
skich, w ramach Dzia³ania
9.5. Maksymalna warto�æ projektu
to 50 tys, z³, a ca³o�æ �rodków prze-
znaczonych na dotacje wynosi 3,7
mln z³. W projektach nie jest wy-
magany wk³ad w³asny.

Regionalny O�rodek EFS w Opo-
lu zaprasza przedstawicieli stowarzy-
szeñ, Grup Odnowy Wsi, OSP, klu-
bów sportowych, rad so³eckich i in-
nych organizacji dzia³aj¹cych na tere-
nach wiejskich na spotkania informa-
cyjne.

Spotkania bêd¹ siê odbywa³y
zgodnie z nastêpuj¹cym harmonogra-
mem:
4 czerwca 2008: - Jemielnica (�wie-
tlica Wiejska, remiza OSP ul. Woj-
ciecha, godz. 15.00)

Ruszaj¹ Mikrogranty EFS:
Dzia³anie 9.5 PO KL

Zgodnie z Planem Dzia³ania na lata
2007 - 2008 dla Priorytetu IX, reali-
zowaæ mo¿na bêdzie nastêpuj¹ce
typy projektów:
- tworzenie i wsparcie dzia³alno�ci

inicjatyw ukierunkowanych na po-
budzenie �wiadomo�ci �rodowisk
lokalnych i ich zaanga¿owanie w
dzia³ania na rzecz rozwoju edukacji
na terenach wiejskich i podnosze-
nia poziomu wykszta³cenia miesz-
kañców obszarów wiejskich,

- projekty przyczyniaj¹ce siê do
podnoszenia poziomu wykszta³ce-
nia i kwalifikacji mieszkañców ob-
szarów wiejskich oraz rozwoju
us³ug edukacyjnych na tych obsza-
rach,

- dzia³ania informacyjno � promocyj-
ne, szkoleniowe, doradcze podno-
sz¹ce �wiadomo�æ mieszkañców
obszarów wiejskich w zakresie ko-
rzy�ci p³yn¹cych z kszta³cenia i
szkolenia.

Osoby do kontaktu:

Rafa³ Nocoñ (77/4232887)

Kalina Jurek (77/4232896)

Obowi¹zkowy formularz
zg³oszeniowy dostêpny
na stronie internetowej

www.opole.roefs.pl
w zak³adce:

Formularze i wnioski.

Spotkanie zrealizowane na zle-
cenie Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Opolskiego, wspó³-
finansowane przez Uniê Europejsk¹
ze �rodków Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego w ramach pomo-
cy technicznej Programu Operacyj-
nego Kapita³ Ludzki oraz �rodków
bud¿etu Województwa Opolskiego.

U W A G A ! ! !

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO S£U¯BY

PRZEWIDUJE SIÊ PRZYJÊCIA DO POLICJI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

OPOLSKIEGO NA ROK 2008

Wst¹p do policji

Szczegó³y na str. 6

14 maja br. przedsiêbiorcy miêli
kolejn¹ okazjê bezp³atnego doszkole-
nia siê w kwestii aplikowania o �rodki
unijne na rozwój swoich firm w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego
oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Niestety w spotkaniu wziê-
³o udzia³ tylko kilku przedsiêbiorców.
Powodu dopatrujemy siê w jeszcze
odleg³ym kolejnym terminie naboru
wniosków albo odwrotnie - w niedaw-
no zakoñczonym naborze.

Jak to siê mówi: po�piech zaleca-
ny jest przy ³apaniu pche³ i jak widaæ
przedsiêbiorcy wziêli to sobie do ser-
ca. Nie spiesz¹ siê do unijnej kiesy.

Potrzebujesz pomocy psychologa,
prawnika lub terapeuty?

W PCPR skorzystasz z takich
porad bezp³atnie

Sze�æ osób na szkoleniu

To tytu³ ogólnopolskiego pla-
stycznego konkursu dla dzieci i m³o-
dzie¿y. O jego wynikach na szczeblu
powiatowym pisali�my na pocz¹tku
kwietnia; dzi� mi³o nam poinformo-
waæ, ¿e 21 kwietnia wojewódzka ko-
misja konkursowa oceni³a nades³ane
prace, a najlepsze zakwalifikowa³a do
etapu centralnego. Znalaz³y siê w�ród
nich dwie, których autorami s¹ ucznio-
wie szkó³ z naszego powiatu.

W grupie dzieci m³odszych (6-8
lat) � praca Rafa³a Franka z Publicz-
nej Szko³y Podstawowej w Suchej
(opiekun � Klaudia Nocoñ) zdoby³a
wyró¿nienie, a w grupie starszej �
uczniów gimnazjum (13-16 lat) � jury
bardzo wysoko oceni³o pracê Sabiny
Moszko z Publicznego Gimnazjum
w Uje�dzie (opiekun - Maria Nowic-
ka), która zajê³a II miejsce w�ród ró-
wie�ników.

Wrêczenie nagród i wyró¿nieñ na
szczeblu wojewódzkim odbêdzie siê
20 maja.

112 w trudnej sprawie
� nie u¿ywaj przy zabawie


