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S T R Z E L E C K I

OFERTY PRACY

W powiecie strzeleckim, na jedn¹ ofertê pracy przypada 24 bezrobotnych, a w województwie opolskim wskanik ten przekracza 48 osób

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Rok 2004  nieco lepszy
Mijaj¹cy rok by³ okresem, w

którym nie odnotowano nag³ych i

Programy aktywizacji

Dla pozyskania rodków z rezerwy Marsza³ka Województwa

wy³¹cznie stopniowego obni¿ania

Gospodarki i Pracy, opracowano 10

Zwolnienia grupowe dotyczy³y

Cement, tzn. w by³ej Cementowni

Strzelce Opolskie. Nie ozna-

cza to jednak, ¿e osoby, które po-

siada³y pracê w styczniu br. mog³y spokojnie czekaæ grudnia.

Opolskiego i z rezerwy Ministra
programów, których realizacja poPunkt Obs³ugi Rolnika  wsparcie zatrudnienia 15 m³odych ludzi w
wieku do 25 lat, którzy pomagali rolnikom wype³niaæ wnioski o dop³aty
z funduszy unijnych,

du¿a grupa, która znalaz³¹ za-

zatrudnienie 27osób d³ugotrwale bez-

trudnienie. Analizuj¹c dane sta-

tystyczne nale¿y mijaj¹cy rok
zaliczyæ do lepszych okresów.

Piêkne otoczenie  umo¿liwi³
robotnych o niskich kwalifikacjach
przy pracach porz¹dkowych,
Moja gmina  11 osób d³ugotrwale
bezrobotnych, bêd¹cych klientami
OPS, zosta³o zatrudnionych przez

W

dyspozycji

Powiatowego

gminy przy pracach porz¹dkowych

Urzêdu Pracy by³o ponad 1800 ofert

w miejscu zamieszkania,

pracy. W przewa¿aj¹cej czêci by³y

Czynsz  32 bezrobotnym zale-

to oferty pracy czasowej i sezono-

gaj¹cym z op³atami czynszowymi

wej, ale by³y równie¿ takie, które za-

umo¿liwiono zatrudnienie i uregulo-

owocowa³y zatrudnieniem na d³u¿-

wanie czêci zaleg³oci czynszo-

szy okres. Na podkrelenie zas³uguje

wych,

fakt, i¿ w powiecie strzeleckim, na

Melioracje - w ramach robót pu-

jedn¹ ofertê pracy przypada 24 bez-

blicznych zatrudniono 13 osób bez-

robotnych, a w województwie opol-

robotnych o niskich kwalifikacjach

skim wskanik ten przekracza 48

przy pracach zwi¹zanych z czysz-

osób. wiadczy to dobrze o efektyw-

czeniem rzek i rowów melioracyj-

noci strzeleckich s³u¿b zatrudnienia

nych,

i jest jednym z czynników wp³ywa-

Przyjazne rodowisko  program

j¹cych na obni¿enie liczby bezrobot-

realizowany

nych zarejestrowanych w urzêdzie.

Orodka

Nale¿y przypuszczaæ, ¿e na 31 grud-

Strzelcach Opolskich i kilkudziesiê-

przy

Pomocy

wspó³udziale
Spo³ecznej

nia br. liczba bezrobotnych bêdzie o

ciotysiêcznym

Strzelce Opolskie. Przez okres roku

kiem i bêdzie oscylowaæ w granicach

wsparciu

w

ponad 300 osób ni¿sza ni¿ przed ro-

gminy

35 osób d³ugotrwale bezrobotnych,
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecz-

oko³o 3500 osób.
Na obni¿enie liczby zarejestro-

nym otrzyma³o szansê zatrudnienia,

wanych bezrobotnych w 2004 roku

Nowe miejsca pracy  program

mia³y równie¿ wp³yw wielkoci rod-

wspieraj¹cy pracodawców tworz¹-

ków finansowych, pozyskanych

cych nowe miejsca pracy i bezrobot-

przez pracowników Powiatowego

nych podejmuj¹cych dzia³alnoæ go-

Urzêdu Pracy na aktywne programy

spodarcz¹ - 5 miejsc pracy,

przeciwdzia³ania bezrobociu. Nak³a-

Dotacje dla przedsiêbiorczych 

dy w wysokoci 560 z³otych na jed-

pozwoli³ na wyposa¿enie 22 stano-

nego bezrobotnego by³y w powiecie

wisk pracy dla bezrobotnych i wspar-

strzeleckim o ponad 25 % wy¿sze

cie rozpoczêcia dzia³alnoci gospo-

ni¿ rednie nak³ady w województwie

darczej przez 3 osoby bezrobotne,

opolskim. Kwota 1.836 tys. z³ po-

Pomoc dla rolnictwa  uzupe³nie-

s³u¿y³a wsparciu zatrudnienia, prze-

nie do programu Punkt Obs³ugi Rol-

szkolenia lub odbycia sta¿u dla po-

nika,

nad 550 osób bezrobotnych.

Klub Integracji Spo³ecznej  re-

Bezpieczna
gmina
cia edycja konkursu, w którym obok
Strzelec Opolskich z naszego województwa w gronie laureatów znalaz³a siê gmina Polska Cerekiew.
Komisja konkursowa wymienia
wród kryteriów oceny zg³oszeñ
m.in. ogólny stan bezpieczeñstwa w
gminie, oryginalnoæ i nowoczesnoæ
realizowanych dzia³añ maj¹cych podnieæ poziom bezpieczeñstwa, ich
skutecznoæ oraz mo¿liwoæ zastosowania tych dzia³añ przez inne gminy, a tak¿e skalê zaanga¿owania gmi-

staj¹cych z wsparcia OPS.
Powiatowy Urz¹d Pracy w 2004
roku zacz¹³ korzystaæ równie¿ ze
rodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich pozyskano rodki fi-

nie podlegaj¹ wiêc zarówno prograprofilaktyczne

realizowane

wród m³odzie¿y, inwestycje takie
jak np. kamery do monitoringu miasta czy wsparcie materialne miejscowych jednostek policji.

PIELÊGNIARKI

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

IZBICKO

ZAWADZKIE

SPRZEDAWCA



HANDEL OBWONY

WOJ.OPOLSKIE;
WOJ. L¥SKIE

FRYZJERKA

B£OTNICA STRZEL.

SZWACZKA

STRZELCE OP.

FRYZJER STYLISTA

BARMANKA

tywy dla m³odzie¿y. Program Szansa dla m³odych pozwoli³ na sfinan-

STRZELCE OP.

BUFETOWA-KELNERKA

sowanie sta¿y dla 97 osób bezrobotnych w wieku do 25 lat oraz zorgani-

KUCHARKA
MONTER WI¥ZEK
IN¯YNIER MECHANIK

B£OTNICA STRZEL.
STRZELCE OP.

STRZELCE OP.
DYLAKI,

KRAPKOWICE

ramach Dzia³ania 1.2 Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia umo¿liwi³ szkolenia 20 osób
bezrobotnych. £¹czna kwota rodków pozyskanych z Funduszy Europejskich osi¹gnie wielkoæ 245
tys.z³.

RATOWNIK MED.
SPECJALISTA

DS. MARKETINGU

INFORMATYK
OCHRONIARZ

POMOCNIK DEKARZA

ELEKTRONIK
STOLARZ

Staramy siê o wiêcej

LUB

Dzia³ania Powiatowego Urzêdu
Pracy ju¿ wkrótce nie bêd¹ ograniczaæ siê wy³¹cznie do wsparcia zatrudnienia osób bezrobotnych czy te¿
poszukiwania odpowiednich pracowników dla pracodawców. Urz¹d z³o¿y³ dwa projekty do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,
na których realizacji uzyska³ wsparcie w wysokoci blisko 400 tys. z³.
W ramach programu Diagnoza potrzeb zatrudnieniowych i rozwojo-

STOLARZ MEBLOWY

STOLARZ

STOLARZ

POMOCNIK STOLARZA

STOLARZ

STOLARZ MEBLOWY
TAPICER

G¥SIOROWICE

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

WED£UG ZLECEÑ
KRAPKOWICE

STRZELCE OP.
MYLINA

KOLONOWSKIE
¯ÊDOWICE

STRZELCE OP.

WED£UG ZLECEÑ

RZENIK

STRZELCE OP.

PIEKARZ/CIASTKARZ

LUSARZ-SPAWACZ

PIOTRÓWKA

STRZELCE OP.
KIELCZA

STRZELCE OP.

ZDZIESZOWICE

wych strzeleckich pracodawców dokonana zostanie na podstawie przeprowadzonych badañ analiza obecnej sytuacji naszych pracodawców
oraz ich potrzeb. Natomiast do programu Szkolenia dla pracuj¹cych
zostan¹ zaproszone osoby pracuj¹ce, które chc¹ podwy¿szyæ swoje
kwalifikacje w zakresie znajomoci
jêzyków obcych, b¹d nowoczesnych technologii informatycznych.
Na pocz¹tku 2005 roku rozpocznie
siê akcja promocyjna dotycz¹ca tych
dwóch programów.

o ofercie szkoleniowej w najbli¿szym czasie:
25-27 stycznia 2005 wyjazd na targi rolno-spo¿ywcze
Grüne Woche do Berlina.
Program wyjazdu : wyjazd 25.01.2004 (wtorek) godz. 00.00,
parking pod dworcem PKP w Opolu
25.01. 2005 zwiedzanie targów w Berlinie
26.01.2005 program turystyczny w Berlinie
27.01.2005 zwiedzanie gospodarstw rolnych w Brandemburgii,
powrót do Opola w godzinach wieczornych
Koszt wyjazdu 400 z³ od osoby. Zg³oszenia chêtnych do 10 stycznia
2005.

Zwi¹zku laskich Rolników w Opolu.
Kurs bêdzie sie koñczy³ zawiadczeniem,
koszt kursu 100 z³ od osoby.
Prosimy o zg³oszenia chêtnych do 21 stycznia 2005.

Zg³oszenia prosimy kierowaæ pod adresem:
ul. S³owackiego 10, 45-364 Opole,
tel./fax 454 31 44 lub 423 13 65
e-mail: biuro@silesia.agro.pl

_

- wykszta³cenie rednie;

- mile widziana znajomoæ jêzyka obcego

w stopniu podstawowym

- wykszta³ podstawowe lub zawodowe;
- dowiadczenie

- wykszta³cenie zawodowe,

- manualnoæ, rozró¿nianie kolorów
znajomoæ j. angielskiego;

- znajomoæ programu AUTO-CAD
o kierunku ratownik medyczny
- wykszta³cenie rednie;

- obs³uga urz¹dzeñ biurowych;

- znajomoæ bran¿y mechanicznej,

- znajomoæ jêzyka niemieckiego

- min. rednie,

- znajomoæ sieci komputerowych
- licencja I i II stopnia

_

- wiadectwo kwalifikacji E do 1kV

- sta¿ pracy 4 lata

- wykszta³cenie zawodowe

- wykszta³cenie zawodowe

_

- wykszta³cenie zawodowe

- wykszta³cenie zawodowe lub rednie
gastronomiczne

- wykszta³cenie zawodowe
_

- wykszt. zawodowe; - dowiadczenie
- wykszt. zawodowe, - dowiadczenie
_

- wykszt. zawodowe; -upr.

MIG-TIG

- wykszta³cenie zawodowe w bran¿y

lusarskiej lub tech. budowy maszyn,

I URZ¥DZEÑ (2osoby)
TOKARZ (2osoby)

WYTACZARZ( 4osoby)

SPAWACZ(1osoba)

OZIMEK

- wykszta³cenie zawodowe mechaniczne,

TOSZEK

- wykszta³cenie zawodowe;

TOKARZ (1osoba)
FREZER(1osoba)

SPAWACZ(1osoba)
SPAWACZ

LUSARZ

SPAWACZ

FREZER(2osoby)

WYTACZARZ(2osoby)
TOKARZ(2osoby)

SPAWACZ

OPERATOR POMPY
SZTETTER(1osoba)

BLACHARZ SAM.

MECHANIK MASZYN

MECHANIK SAM.

MECHANIK SAM.
CIÊ¯AROWYCH

 KIEROWCA KAT. C+E
PRACOWNIK TRANS.
LAKIERNIK SAM.
MECHANIK SAM.
LUB

ZDZIESZOWICE
BARUT

KÊDZIERZYN- K.
G¥SIOROWICE

STRZELCE OP.

SIERONIOWICE
KRAPKOWICE

KRAJ

KRAPKOWICE
STRZELCE OP.

ROZMIERZ
DZIEWKOWICE

KIEROWCA KAT. C+E

MECHANIK I ELEKT.

KRAJ

ZA GRANICA
KRAJ

CZECHY

S£OWACJA

LOKOMOTYW ELEKTR.
I SPALINOWYCH,

KIEROWCA KAT.C+E

KIEROWCA CI¥GNIKA

 OPERATOR DWIGU
INSPEKTOR DS.

KRAJ

ZDZIESZOWICE

KREDYTÓW

STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

MGR FARMACJI

TECHNOLOG SPEC.

PZRETW. MIÊSNEGO
CUKIERNIK

LOGOPEDA

(6 godzin tygodniowo)

- dowiadczenie

- wykszt. kierunk., uprawnienia spawal.

- dowiadczenie zawodowe;

- upr. na dwig, upr. na sam. ciê¿arowy,

upr. na urz¹dzenie  pompa Sztetter

_

_

- 2 lata praktyki

- upraw. na wózki o napêdzie gazowym

- wykszt. zaw., - aktualna ks. zdrowia

- praktyka

- praktyka; - wiadectwo kwalifikacji;
- wiadectwo kwalifikacji,
- mile widziane ADR

- wykszt. zawodowe,

- upr. do spawania MAG i TIG,
STRZELCE OP.

REKRUTER

MGR FARMACJI

- uprawnienia spawalnicze oraz lusarskie

_

- wiadectwo kwalifikacji

SLUSARZ

KIEROWCA KAT. C+E

- znajomoæ rysunku technicznego

STRZELCE OPOLSKIE _

(1/2 etatu)

KIEROWCA KAT. C+E

LUSARZ - SPAWACZ

1-4 luty 2005 zaplanowany jest kurs agroturystyczny w siedzibie

_

_

- wykszta³cenie zawod., dowiadczenie

- upr. dozorowe lub upr. podst. MAG

MONTER MASZYN

OPERATOR HDS(1osoba)

NJ

_

- wykszta³cenie min. rednie medyczne

MALARZ

SPAWACZ

- wykszta³cenie zasadnicze lub rednie

zdrowia, min. sanitarne

STRZELCE OP.

STRZELCE OP.

PIEKARZ

- rednie kierunkowe

- znajomoæ kasy fiskalnej, aktualna ks.

- wykszta³cenie wy¿sze, b. dobra

BARMAN

RZENIK

P R A C O D AW C Y:

STRZELCE OP.

zowanie szkoleñ dla 11 osób. Natomiast projekt Powrót do pracy w

OCZEKIWANIA

PRACY

nansowe na Dzia³anie 1.2 Perspek-

ny w sprawy bezpieczeñstwa. Ocemy

STANOWISKO

SPRZEDAWCA

informuje

nione w konkursie Ministerstwa
cji Bezpieczna Gmina. To ju¿ trze-

trwale bezrobotnych, zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym i korzy-

WYMAGANIA

MIEJSCE

ka i przeznaczony dla osób d³ugo-

Zwi¹zek l¹skich Rolników

Strzelce Opolskie zosta³y wyró¿Spraw Wewnêtrznych i Administra-

rzyszenia Pomocy Wzajemnej Bar-

zwoli³a na aktywizacjê bezrobotnych:

Wiele osób straci³o pracê w trak-

cie roku, jednak¿e by³a równie¿

tel. 462 18 10

alizowany przy wspó³pracy Stowa-

licznych zwolnieñ pracowników.

zatrudnienia w Spó³ce Góra¿d¿e-

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie

STRZELCE OP.

- dowiadczenie zawodowe.
_

- wykszta³cenie
mechanicznym

zawodowe o kierunku

- wykszta³cenie wy¿sze,

- dowiadczenie w zakresie kredytowania
podmiotów gospodarczych

- wykszta³cenie min. rednie;

- obs³uga komputera;

- znajomoæ jêzyka niem. lub angielskiego
- wykszta³cenie wy¿sze;

ZDZIESZOWICE

- wykszt. wy¿sze; - min. 5 lat sta¿u pracy

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie, - dowiadczenie

STRZELCE OP.
JEMIELNICA

- wykszt. zawodowe; - sta¿ pracy 3-5 lat

- wykszta³cenie wy¿sze pedagogiczne

