
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
ADMIN. - BIUROWY ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie

  lub wy¿sze, profil
  ekonomiczny, prawny itp.
- obs³uga komputera
- znajomo�æ j. angielskiego
  lub niemieckiego

MISTRZ, TECHNOLOG, ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie
PLANISTA   lub wy¿sze profil techn.
KIEROWNIK BANKU STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze

  magisterskie
- min. 3 lata do�wiadczenia

PRACOWNIK BIUROWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
- obs³uga komputera
- prawo jazdy kat. B

PRZEDST. HANDLOWY ZAWADZKIE - wykszta³cenie �rednie
/PRACOWNIK BIUROWY - obs³uga komputera

- prawo jazdy kat. B
- mile widziana znajomo�æ
  j. niemieckiego

ASYSTENT PREZENTERA CA£A POLSKA - 2 letnie do�wiadczenie
HANDLOWEGO - umiejêtno�æ pracy w

  zespole
- prawo jazdy kat.�B�

MAGAZYNIER STRZELCE OP. - podstawowa znajomo�æ
/SPRZEDAWCA   komputera
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT - do�wiadczenie wymagane

MIÊDZYN. - uprawnienia ADR
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT - mile widziany sta¿ pracy

KRAJOWY
KIEROWCA KAT. �C+E� WOJ. OPOLSKIE - do�wiadczenie co najmniej

  1 rok
FRYZJER JEMIELNICA - wykszta³cenie zawodowe
KELNER GÓRA �W. ANNY - wykszta³cenie zawodowe
KUCHARZ GÓRA �W. ANNY - wykszta³cenie zawodowe
PIEKARZ DZIEWKOWICE
SPRZEDAWCA STRZELCE OP. -
HANDLOWIEC ZDZIESZOWICE - wykszta³cenie �rednie
�LUSARZ/SPAWACZ STRZELCE OP.
OPERATOR CNC STRZELCE OP.
STOLARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe
MONTER RUSZTOWAÑ KRAJ
MURARZ WG ZLECEÑ
ROBOTNIK BUD. STRZELCE OP.
MECHANIK SAM. STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  zawodowe lub �rednie
MECHANIK SAM. BORYCZ
MALARZ LAKIERNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie kierunkowe

- 2 letnie do�wiadczenie
PRACOWNIK PRODUKCJI STRZELCE OP.
PALACZ IZBICKO - uprawnienia spawacza
BRUKARZ/ POMOCNIK
BRUKARZA STRZELCE OP.
MONTER WI¥ZEK DYLAKI,

KRAPKOWICE
OPERATOR SUWNICY ZAWADZKIE - uprawnienia s -1
PALACZ KOT£ÓW ZAWADZKIE - uprawnienia energetyczne

  gr. 2
OPERATOR URZ¥DZEÑ ZAWADZKIE - do przyuczenia
WALCOWNI
SZWACZKI STRZELCE OP. - do�wiadczenie mile

  widziane

U W A G A

Firma TNS sp. z o.o. - Zak³ad Produkcji Pomocniczej

w Zawadzkiem

zatrudni od zaraz

specjalistê do spraw handlu i marketingu

ze znajomo�ci¹ rynku konstrukcji stalowych.

Wskazana znajomo�c j. angielskiego.

Jeste�my firma nowa na polskim rynku. Zapewniamy du¿e mo¿liwo�ci

rozwoju zawodowego i satysfakcjê finansow¹. Ofery prosimy sk³adaæ pod

adresem 47-120 Zawadzkie, ul. ks. Wajdy 1a, tel +48 77 544 30 00

D O T A C J E !!!
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje

do 26 pa�dziernika 2007 r.
wnioski bezrobotnych ubiegaj¹cych siê
o przyznanie jednorazowych �rodków

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

w Strzelcach Opolskich
tel. 077 4621817, 077 4621800

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy w
Strzelcach Op. ubiegaj¹ce siê o dotacjê na podjêcie dzia³alno�ci go-
spodarczej zobowi¹zane s¹ do ukoñczenia warsztatów grupowych w
zakresie prowadzenia dzia³alno�ci.
Warsztaty odbêd¹ siê  dnia 22 i 23 pa�dziernika 2007 r. godz. 1000

Zapisy przyjmuje Pani Dorota Koz³up w pok. nr 3.

na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej.

Gdy zapad³a decyzja o wyd³u¿eniu
okresu wa¿no�ci dowodów osobistych
do koñca I kwarta³u � ci, którzy jesz-
cze nie zd¹¿yli tego zrobiæ odetchnêli
z ulg¹: mam czas. Nieprawda � tego
czasu nie ma, bo przed³u¿enie wa¿no-
�ci dowodów nie jest równoznaczne z
przesuniêciem terminu wymiany tych
dowodów. Znaczy to, ¿e do koñca roku
2007 nadal mamy obowi¹zek z³o¿yæ
wniosek o wymianê ksi¹¿eczkowego
dokumentu. Niedotrzymanie tego ter-
minu to nieprzestrzeganie przepisów.
Wype³nieniem zapisów ustawy o do-
wodach osobistych jest potwierdze-
nie z³o¿enia wniosku o nowy doku-
ment i stary dowód. Bez tego raczej
nie ma co my�leæ o odebraniu listu
poleconego z poczty, o wybraniu pie-
niêdzy z bankowego konta po pierw-
szym stycznia 2008 roku.

Wymieñ
dowód

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje,
¿e w zwi¹zku z uzyskaniem dodatkowych �rodków z Pañstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w zakresie rehabilitacji spo-
³ecznej na rzecz indywidualnych osób niepe³nosprawnych, istnieje mo¿li-
wo�æ sk³adania wniosków celem uzyskania dofinansowania na:

- zaopatrzenie w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i �rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe³nosprawnym.

Powy¿sze dofinansowanie mo¿e dotyczyæ zakupu m.in.: pieluchomajtek,
aparatów s³uchowych, wózków inwalidzkich, protez, ortez, obuwia orto-
pedycznego.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w:
siedzibie PCPR � 47-100 Strzelce Opolskie, ul. B. Chrobrego 5.

Szczegó³owych informacji udzielaj¹ pracownicy PCPR
pod numerem telefonu:

(077) 461 33 81  wew. 44

Wa¿ne dla osób
niepe³nosprawnych

Tak¹ nazwê nosi projekt zrealizo-
wany od w okresie 01.06.2006r do
31.08.2007r przez Przedsiêbiorstwo
Szkoleniowo-Us³ugowe �Polifach� Sp.
z o.o. w Strzelcach Opolskich w ra-
mach Dzia³ania 2.3 Reorientacja zawo-
dowa osób odchodz¹cych z rolnictwa,
Priorytet 2 � Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich w regionach, Zinte-
growanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Projekt zosta³ ca³kowicie sfinan-
sowany ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañ-
stwa.

Podstawowym celem projektu
by³o udzielenie wsparcia mieszkañcom
obszarów wiejskich i miast do 20 tys.
mieszkañców le¿¹cych na terenie po-
wiatu strzeleckiego w podjêciu zatrud-
nienia poza sektorem rolnym. Cel ten
osi¹gniêto poprzez zorganizowanie
us³ug doradczych oraz 10-ciu kursów
przyuczaj¹cych do zawodu i przygo-
towuj¹cych do uzyskania uprawnieñ
zawodowych. W sumie 97 Beneficjen-
tów Ostatecznych ukoñczy³o nastê-
puj¹ce kursy:
- prawa jazdy kategorii C i CE � 20

osób,
- obs³ugi wózków jezdniowych na-

pêdzanych � 20 osób,
- spawania gazowego i metod¹

MAG � 10 osób,
- sprzedawcy z obs³ug¹ kas fiskal-

nych � 8 osób,
- pracownika hurtowni � 20 osób,
- ksiêgowo�ci wspomaganej kompu-

terowo 19 osób.
Dobór przeprowadzonych szko-

leñ zosta³ dokonany na podstawie wy-
ników projektu badawczego �Diagno-
za sytuacji zawodowej osób odchodz¹-
cych z rolnictwa na Opolszczy�nie�
zrealizowanego przez Wojewódzki
Urz¹d Pracy w Opolu.

�Nowe
kwalifikacje

szans¹
nowej pracy�

Podsumowanie projektu


