
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:

PREZENTER HANDLOWY - do�wiad. w sprzeda¿y
  i negocjacjach (2lata)
- wykszt. min. �rednie
- prawo jazdy kat. �B�

PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OP. - min. �rednie
- j. niemiecki na poziomie
  dobrym
- obs³uga komputera

DORADCA - KONSULTANT KOLONOWSKIE - �rednie
+ TEREN - mile widziana znajomo�æ

  j. ang. i niemieckiego
- prawo jazdy kat.B

KSIÊGOWA STRZELCE OP. - min. �rednie
- mile widziane
  prawo jazdy kat. �B�
- znajomo�æ programu
  p³atnik
- ksi¹¿ka przychodów
  rozchodów

TECHNIK FARMACJI ZAWADZKIE - kierunkowe
PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OP. - wy¿sze

- bieg³a znajomo�æ jêzyka
  angielskiego

PRACOWNIK DZIA£U ROZMIERZ - �rednie
LOGISTYKI � OPIEKUN
MAGAZYNU
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - prawo jazdy kat. �C�
MAGAZYNIER - SPRZED. STRZELCE OP. - min. �rednie

- obs³uga komputera
KIEROWCA KRAJ - do�wiadczenie

  w prowadzeniu auta
  dostawczego do 3t.

KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT
MIÊDZYNAR. - do�wiad. w zawodzie

- mile widziane ADR
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT

KRAJOWY - do przyuczenia
KIEROWCA AUTOKARU TRANSPORT - badania na przewóz osób

KRAJOWY   za granicê
I MIÊDZYNAR.

FRYZJER STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- ukoñczenie kursu
  fryzjerskiego

BARMANKA, BUFETOWA SUCHA - dyspozycyjno�æ
KELNER, BUFETOWA STRZELCE OP. - min. zawodowe

- znajomo�æ
  j. niemieckiego w stopniu
  podstawowym

UBOJOWY, RZE�NIK STANISZCZE - wykszta³cenie zawodowe
WIELKIE - do przyuczenia

POMOCNIK KUCHARZA GÓRA �W. ANNY - mile widziane zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany

KUCHARZ IZBICKO - wykszta³cenie zawodowe
SPRZEDAWCA ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie

- obs³uga komputera
- prawo jazdy kat. �B�
- dyspozycyjno�æ

HANDLOWIEC STRZELCE OP. - min. �rednie,
- znajomo�æ komputera
- prawo jazdy �B�
- w³asny samochód

KASJER 1/2 ETATU STRZELCE OP. -
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. -
SPRZEDAWCA 1/2 ETATU TARGOWISKO

MIEJSKIE
STRZELCE OP.

ZAWADZKIE -
PRACOWNIK PRZY
OBRÓBCE SZK£A ¯ÊDOWICE -
SUWNICOWY ZAWADZKIE - min. zawodowe

- umiejêtno�ci w zawodzie
- uprawnienia suwnicowego

MONTER KABIN
SANITARNYCH KOLONOWSKIE - �rednie techniczne
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - praca na okres wakacji
�LUSARZ ZAWADZKIE - min. �rednie

- umiejêtno�ci w zawodzie
PRACOWNIK OCHRONY ZAWARZKIE,

STRZELCE OP. - niekaralno�æ
PRACOWNIK OCHRONY ZDZIESZOWICE - licencja I, II  stopnia

  pracownika ochrony
DEKARZ - CIE�LA STRZELCE OP. - do�wiadczenie
MURARZ � POMOCNIK WG ZLECEÑ - zawodowe
MURARZA - sta¿ pracy mile widziany
MALARZ BUDOWLANY WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
TAPICER OLSZOWA - do�wiadczenie
MONTER WI¥ZEK DYLAKI,

KRAPKOWICE
NAUCZYCIEL STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
PRZEDSZKOLA   z przygotowaniem

  pedagogicznym na
  kierunku wychowanie
  przedszkolne

INFORMATYK STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
  (specjalno�æ informatyka
  lub elektronika)

W styczniu 2007 roku Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego og³osi³o
konkurs �Dobre praktyki EFS�, któ-
rego celem by³o propagowanie pro-
jektów pokazuj¹cych, w jaki sposób
�rodki z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego trafiaj¹ do przeciêtnego
cz³owieka i zmieniaj¹ jego ¿ycie.

Powiatowy Urz¹d Pracy w
Strzelcach Opolskich  w odpowiedzi
na og³oszony konkurs przedstawi³
publikacjê prezentuj¹c¹ losy w³a�ci-
cieli dwóch wybranych firm: zak³ad
fryzjerski oraz restauracja � galeria,
które swoje pierwsze kroki stawia³y
w ramach projektu �Mój cel � moja
firma� wspó³finansowanego ze �rod-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego.  W ramach konkursu �Do-
bre praktyki EFS� nades³ano ³¹cznie
329 publikacji z ca³ej Polski.

W ramach oceny merytorycznej
niezale¿ne jury wybra³o sze�ædziesi¹t
najlepszych, które uzyska³y prawo
pos³ugiwania siê tytu³em �Najlepsza

PUP w gronie najlepszych

inwestycja w cz³owieka�. W�ród
sze�ædziesiêciu wyró¿nionych zna-
laz³ siê równie¿ Powiatowy Urz¹d
Pracy w Strzelcach Opolskich.

2 lipca bie¿¹cego roku w warszaw-
skim hotelu Hilton odby³a siê konfe-
rencja z okazji 50 lat EFS oraz uro-
czysta gala wrêczenia wyró¿nieñ.
Dyrektor Urzêdu Pracy Norbert Ja-
skó³a z r¹k Minister Rozwoju Regio-
nalnego Gra¿yny Gêsickiej odebra³
statuetkê i dyplom z tytu³em �Naj-
lepsza inwestycja w cz³owieka�.

1 lipca 2005 roku Powiatowy
Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich
rozpocz¹³ realizacjê projektu w ra-
mach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego (ZPORR) Dzia³anie 2.5 Pro-
mocja przedsiêbiorczo�ci, pt. �MÓJ
CEL � MOJA FIRMA � promocja
przedsiêbiorczo�ci w regionie�. Pro-
jekt wspó³finansowany by³ ze �rod-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego (EFS) oraz z bud¿etu pañ-

W�ród sze�ædziesiêciu wyró¿nionych znalaz³ siê równie¿ Powiatowy Urz¹d
Pracy w Strzelcach Opolskich.

stwa. Celem bezpo�rednim projektu
by³o aktywne wpieranie samozatrud-
nienia, czyli wspieranie powstawania
nowych mikroprzedsiêbiorstw.

Uczestnikami projektu mog³y byæ
osoby fizyczne, nie zarejestrowane
jako bezrobotne, zamierzaj¹ce rozpo-
cz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹, z wy-
³¹czeniem osób, które by³y w³a�cicie-
lami przedsiêbiorstwa i prowadzi³y
dzia³alno�æ gospodarcz¹ po 1 stycz-
nia 2004r.

Wsparcie dla uczestników obej-
mowa³o  szkolenia i doradztwo oraz
pomoc finansow¹ (wsparcie pomosto-
we 6 miesiêcy po 700 z³ i jednora-
zow¹ dotacjê inwestycyjn¹ na rozwój
dzia³alno�ci - maksymalnie ok. 20 tys.
z³)
Dziêki realizacji projektu �Mój cel �
moja firma� regionalny rynek pracy
wzbogaci³ siê o 19 mikroprzedsiê-
biorstw handlowo � us³ugowych z ta-
kich bran¿, jak:
* reklama, dzia³alno�æ poligraficzna,

* dzia³alno�æ zwi¹zana z infor-
matyk¹

* projektowanie budowlane, bada-
nia i analizy techniczne

* dzia³alno�æ zwi¹zana z t³umacze-
niami i us³ugami sekretarskimi,

* dzia³alno�æ us³ugowa zwi¹zana z
zagospodarowaniem terenów zie-
leni

* us³ugi fryzjerskie
* dzia³alno�æ gastronomiczna � bary

� restauracje � galerie
* us³ugi krawieckie, sprzeda¿ odzie-

¿ y
* i inne

Zrealizowany projekt i uzyskane
dziêki niemu presti¿owe wyró¿nienie
to szansa, i¿ nowy okres programo-
wania 2007 � 2013 bêdzie dla Powia-
towego Urzêdu Pracy w Strzelcach
Opolskich okresem szczególnie uda-
nym. Jest to nadzieja, ¿e nowe pro-
jekty bêd¹ równie¿ odpowiedzi¹ na
potrzeby mieszkañców powiatu
strzeleckiego, z tym ¿e na wiêksz¹
skalê.

W za³o¿eniach projekt skierowa-
ny by³ dla wszystkich osób zamie-
rzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alno�æ go-
spodarcz¹, którzy spe³niali warunki
U ZPORR, bez wzglêdu na p³eæ i
wiek. Priorytetow¹ grup¹ by³a m³o-
dzie¿ do 25 roku ¿ycia, jednak zgod-
nie z przewidywaniami zainteresowa-
nie tej grupy zak³adaniem i prowa-
dzeniem w³asnej firmy by³o niskie i
koñczy³o siê na etapie pobo¿nych
¿yczeñ i marzeñ. Du¿y nacisk po³o-
¿ony by³ równie¿ na uczestnictwo
kobiet. Jednak mimo pocz¹tkowych
optymistycznych prognoz � 50%
uczestników stanowi³y kobiety, etap
zak³adania dzia³alno�ci gospodarczej
i ubiegania siê o wsparcie finansowe
zdominowali mê¿czy�ni. Ogó³em do
projektu przyst¹pi³y 34 osoby, szko-
lenia z zakresu zak³adania i prowa-
dzenia dzia³alno�ci ukoñczy³o 30
osób, natomiast liczba firm, która
powsta³a w wyniku realizacji projek-
tu wynios³a 19, przy czym 3 z nich
to spó³ki. Dziewiêæ firm prowadzo-
nych jest przez kobiety.
Jedn¹ z ciekawych propozycji, zg³o-
szon¹ tu¿ przed up³ywem terminu
zg³aszania wniosków, by³a restaura-
cja � galeria.

Jej autor dzisiaj w taki sposób opisu-
je swoja przygodê z zak³adaniem fir-
my:
�Mo¿liwo�ci lokalowe oraz zwi¹zek
z rodzinn¹ Gór¹ �w. Anny � miejsco-
wo�ci¹ pielgrzymkowo - turystyczn¹
wp³ynê³y na zainteresowanie prowa-

Mój cel � moja firma

dzeniem w³asnej firmy. Do�wiadcze-
nia rodzinne w prowadzeniu us³ug
noclegowych skrzy¿owa³y siê ze zdo-
bytym wykszta³ceniem oraz sporym
do�wiadczeniem w bran¿y wystawien-
niczej (ukoñczenie Akademii Sztuk
Piêknych, aran¿acje kilkudziesiêciu
wystaw oraz piêcioletnie do�wiadcze-
nie pracy wystawienniczej). Zmniej-
szenie op³at ZUS dla nowopowstaj¹-
cych firm oraz zakwalifikowanie siê
do projektu �Mój cel - moja firma�, a
nastêpnie uzyskanie �rodków finan-
sowych tylko zdeterminowa³o i przy-
spieszy³o moje plany.
Obserwujê pozytywne zainteresowa-
nie spo³eczno�ci lokalnej, gdzie w
ma³ej miejscowo�ci znanej z Sanktu-
arium �w. Anny, potê¿nego �otwarte-
go� amfiteatru oraz Pomnika Po-
wstañ �l¹skich pojawia siê co� nowe-
go, bêd¹cego w stanie zaoferowaæ co�
wiêcej ni¿ do tej pory. Podobnie jest z
turystami - im wiêcej ciekawostek -
miejsc, które mo¿na odwiedziæ, tym
wiêksze zainteresowanie dan¹ miej-
scowo�ci¹, spêdzenie w niej d³u¿sze-
go czasu a co za tym idzie wydanie
wiêkszej ilo�ci pieniêdzy. Prowadze-
nie dzia³alno�ci gospodarczej wymu-
sza pracê 24h na dobê, dla artysty
plastyka taki tryb pracy to �rodowi-
sko naturalne, tak wiêc rodziny osób
o nieuporz¹dkowanych godzinach
pracy musz¹ siê z tym faktem liczyæ.
W mojej rodzinie obserwujê pozytyw-
ne reakcje oraz pomoc w tym pierw-
szym okresie dzia³ania firmy.�

D.K.

Jedn¹ z ciekawych propozycji, zg³oszon¹ tu¿ przed up³y-
wem terminu zg³aszania wniosków, by³a restauracja �
galeria.

Powiatowy Urz¹d Pracy w
Strzelcach Opolskich przyjmu-
je do 25 lipca 2007 r. wnioski
pracodawców staraj¹cych siê o
refundacjê kosztów wyposa¿e-
nia lub doposa¿enia stanowiska
pracy dla skierowanego bezro-
botnego, oraz wnioski bezrobot-
nych ubiegaj¹cych siê o przy-
znanie jednorazowych �rodków
na podjêcie dzia³alno�ci gospo-
darczej.
Dodatkowe informacje mo¿na

uzyskaæ w pokoju nr 10
Powiatowego Urzêdu Pracy

w Strzelcach Opolskich
tel. 077 4621817,

077 4621800
Osoby bezrobotne zarejestro-
wane w Powiatowym Urzêdzie
Pracy w Strzelcach Op. ubie-
gaj¹ce siê o dotacjê na podjêcie
dzia³alno�ci gospodarczej zobo-
wi¹zane s¹ do ukoñczenia
warsztatów grupowych w zakre-
sie prowadzenia dzia³alno�ci.

Warsztaty odbêd¹ siê w dnia
18 i 20 lipca 2007 r.

godz. 10.00
Zapisy przyjmuje Pani Dorota

Kozo³up w pok. nr 3.

Og³oszenie !!!


