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S T R Z E L E C K I

Dodatkowe
pieni¹dze
z PFRON

Poznawanie Centrostalu
Wa¿nym uzupe³nieniem pro-

cesu kszta³cenia techników me-

chaników s¹ wycieczki dydak-

tyczne. Jedna z nich odby³a siê

3. listopada dla grupy uczniów o

specjalizacji spawalnictwo klasy

V Technikum Zawodowego Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1

do Centrostalu w Strzelcach
Opolskich z opiekunem Jerzym

Englem.

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,

Powiatowe Centrum Pomocy

47-100 Strzelce Opolskie

Rodzinie uprzejmie informuje in-

tel. 462 18 10

stytucje, organizacje oraz przed-

siêbiorców prowadz¹cych na terenie powiatu dzia³alnoæ w zakresie rehabilitacji spo³ecznej lub za-

nia dodatkowych rodków finan-

pomostowej, wyposa¿onej w wi-

Rehabilitacji Osób Niepe³no-

FREZER, WYTACZASZ,

w obiektach s³u¿¹cych rehabili-

d³y boczne. Na miejscu facho-

wych informacji udziela³ pracow-

nik Centostalu Robert Hajduk.

Nie tylko takie zagadnienia by³y

interesuj¹ce.

Równ¹

wagê

sowych Pañstwowego Funduszu

sprawnych na roboty budowlane
tacji, w zwi¹zku z potrzebami
osób niepe³nosprawnych.

uczniowie ostatniej klasy przy-

k³adali do mo¿liwoci kupna w

tej w³anie firmie materia³ów hutniczych, niezbêdnych do wykonania

pracy dyplomowej ze spawalnictwa, miêdzy innymi takich jak zaprojek-

towaæ i wykonaæ stó³ spawalniczo-lusarski do spawalni warsztatów

szkolnych.

W czerwcu 2005 ju¿ po raz drugi odbêdzie siê obrona prac dyplomo-

Formularze wniosków s¹ dostêpne w siedzibie Regionalnego
Orodka Polityki Spo³ecznej.

Wnioski na rok 2005 mo¿na

sk³adaæ w terminie do dnia 30 li-

stopada 2004 r.

wych grupy spawalniczej. Na takich fachowców rynek czeka. Raczej nie

bêd¹ mieæ problemów ze znalezieniem pracy.

Wszyscy absolwenci tej specjalizacji z ubieg³ego roku szkolnego

mieli mo¿liwoæ znalezienia zatrudnienia bezporednio po ukoñcze-

Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ pod nr tel. 44 24 465 i 44
24 466 wewn. 17 lub 18.

BETONIARZ

SIERONIOWICE

TOKARZ

KÊDZIERZYN - K.

FRYZJER / STYLISTA

STRZELCE OP.

FRYZJER

Starasz siê o pozwolenie na budowê?
Przeczytaj!

Od 18 listopada obowi¹zywaæ

bêdzie nowe owiadczenie o prawie

dysponowania gruntem. To wa¿na in-

formacja dla wszystkich, którzy za-

³atwiaæ bêd¹ w starostwie strzeleckim sprawy zwi¹zane np. z wyda-

niem zezwolenia na budowê. Obok

przedstawiamy fragment tego dokumentu w nowej wersji.

Oryginaln¹ wersjê druku mo¿na

bêdzie ci¹gn¹æ ze stron Biuletynu In-

formacji Publicznej Starostwa Strze-

FRYZJERKA

(dzia³: Moja sprawa/spis spraw/ spra-

_FRYZJERKA

STOWARZYSZENIE PROMOCJA PRZEDSIÊBIORCZOCI W OPOLU

rodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

Priorytetu III

Rozwój lokalny

Dzia³anie 3.4. Mikroprzedsiêbiorstwa

Uprawnionymi do sk³adania wniosków s¹ podmioty wska-

zane w Uzupe³nieniu Zintegrowanego Programu Rozwo-

ju Regionalnego Wnioski nale¿y sk³adaæ w siedzibie Stowarzyszenia Promocja Przedsiêbiorczoci w Opolu, ul.

Damrota 4, 45-064 Opole, III piêtro, Sekretariat, w terminie:

od 25 listopada do 3 grudnia 2004 roku

og³asza nabór wniosków o dofinansowanie ze

rodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

Priorytetu II

Wzmocnienie rozwoju zasobów

Uprawnionymi do sk³adania wniosków s¹ podmioty wskazane w

Uzupe³nieniu ZPORR.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w siedzibie Stowarzyszenia Pro-

mocja Przedsiêbiorczoci w Opolu, ul. Damrota 4, 45-064

Opole, III piêtro, Sekretariat, w terminie:

od 2 grudnia do 10 grudnia 2004 roku*

w godzinach 8.00  16.00 (od poniedzia³ku do pi¹tku)

w godzinach 8.00  16.00 (od poniedzia³ku do pi¹tku)

2004 roku, godz.15.00 Wnioski, które wp³yn¹ po termi-

2004 roku, godz.15.00 Wnioski, które wp³yn¹ po terminie

Ostateczny termin sk³adania wniosków up³ywa 3 grudnia
nie nie bêd¹ rozpatrywane.

Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania i sk³a-

dania wniosków o pomoc finansow¹ do Dzia³añ ZPORR

znajduj¹ siê w Uzupe³nieniu Zintegrowanego Programu

Ostateczny termin sk³adania wniosków up³ywa 10 grudnia

nie bêd¹ rozpatrywane.

Szczegó³owe informacje o zasadach przygotowania i sk³a-

znajduj¹ siê w Uzupe³nieniu Zintegrowanego Programu

Rozwoju Regionalnego. Dokument ten jest dostêpny na

Rozwoju Regionalnego. Dokument ten jest dostêpny na stro-

www.zporr.gov.pl

Informacje o programie znajduj¹ siê równie¿ na witrynie

stronie

internetowej

MGiP

pod

adresem:

Informacje o programie znajduj¹ siê równie¿ na witrynie

internetowej Stowarzyszenia Promocja Przedsiêbiorczo-

ci: www.rif.opole.pl, oraz Urzêdu Marsza³kowskiego:

www.zporr.umwo.opole.pl

Pytania prosimy kierowaæ na adres: e  mail: biuro@rif.opole.pl, pkd@rif.opole.pl, lub telefonicznie pod numer:

(0-77) 456  56  00,

nie internetowej MGiP pod adresem: www.zporr.gov.pl

internetowej Stowarzyszenia Promocja Przedsiêbiorczoci: www.rif.opole.pl, oraz Urzêdu Marsza³kowskiego:

- min. rednie (mo¿e byæ osoba ucz¹ca siê
zaocznie do 26 roku ¿ycia);

DANYCH

- ³atwoæ uczenia siê, mi³a aparycja, du¿e

KAMIENIARZ

umiejêtnoci sprzeda¿owe, dyspozycyjnoæ.

NIEZDROWICE

KIEROWCA AB

- kwalifikacje budowlane

KOLONOWSKIE

 MONTER,

- kierowca na 3,5 t.

STOLARZ

KIEROWCA CI¥GNIKA
/ OPERATOR DWIGU

ZDZIESZOWICE

KIEROWCA KAT. C+E

KRAJ I ZAGRANICA

KOSMETYCZKA

STRZELCE OP.

UL. PARAFIALNA

LAKIERNIK

LUB LUSARZ

MGR FARMACJI

- mo¿liwoæ przyuczenia.

- wykszta³cenie zawodowe

- upr. na wózki wid³owe

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe,

- wykszta³cenie zawodowe

- dowiadczenie zawodowe.

ROZMIERZ

- praktyka w zawodzie

DWORCOWA

- sta¿ pracy min. 2 lata.

APTEKA

- wykszta³cenie wy¿sze farmaceutyczne,

UL. DWORCOWA 6,
ZAWADZKIE

MGR FARMACJI

UL. M. PRAWEGO 9,

MONTER MASZYN

OZIMEK

STRZELCE OP.

I URZ¥DZEÑ, TOKARZ,

WYTACZASZ, SPAWACZ
MURARZ

PALACZ C.O.

- upr. na kot³y parowe i wodne

- wykszta³cenie zawodowe kierunkowe

STRZELCE OP.

- rednie kierunkowe,

STRZELCE OP.

UL. PARAFIALNA

PO£O¯NA

PRACOWNIK OCHRONY

- sta¿ pracy

LENICA

PIELÊGNIARKA

PRACOWNIK BUD.

- znajomoæ rysunku technicznego.

- wykszta³cenie zawodowe kierunkowe,

STRZELCE OP.

PIELÊGNIARKA

- rednie kierunkowe,

STRZELCE OP.
WG. ZLECEÑ

- wykszta³cenie kierunkowe

OPOLE I OKOLICE
KAUFLAND

- wykszta³cenie wy¿sze

- wykszta³cenie zawodowe mechaniczne,

WG. ZLECEÑ

PIEKARZ, CUKIERNIK

POMOCNIK DEKARZA

kwalifikacji

STRZELCE OP.
WG. ZLECEÑ

MECHANIK SAM.

- wiadectwo

- znajomoæ urz¹dzeñ lakierniczych;

STRZELCE OP.

MAGAZYNIER

- praktyka w zawodzie,

- rednie kierunkowe,

DOBRODZIEÑ

LAKIERNIK SAM.

- praca na wysokoci

- znajomoæ bran¿y budowlanej

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie,

PRACOWNIK PROD.

STRZELCE OP.

_

RATOWNIK MED.

STRZELCE OP.,
ZAWADZKIE

- min. rednie medyczne o kierunku:

RZENIK UBOJOWY

PIOTRÓWKA

- mo¿liwoæ przyuczenia.

PRACOWNIK PROD.

HUTA SZK£A

ZDZIESZOWICE,
ZAK£ADY

KOKSOWNICZE

SPAWACZ

BARUT

SPAWACZ, LUSARZ

SPRZEDAWCA

ZDZIESZOWICE,
ZAK£ADY

KOKSOWNICZE
REÑSKA WIE

ratownik medyczny

- wykszta³cenie zawodowe w bran¿y

lusarskiej lub po tech. Budowy maszyn

- upr. dozorowe lub upr. podstawowe.

_

- upr. spawalnicze oraz lusarskie

- upr. TIG i MAG

STOISKO MIÊSNE W - minimum sanitarne;
BIEDRONCE

PL. TARGOWY 1
STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

ZAWADZKIE

SPRZEDAWCA

WOJ. L¥SKIE,

 HANDEL OBWONY

WOJ. OPOLSKIE

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

- MAGAZYNIER
STOLARZ (2os.)

STRZELCE OP.

STOLARZ

MYLINA

STOLARZ LUB

STOLARZ MEBLOWY

STRZELCE OP.,

UL. MATEJKI 22

SZWACZKA

STRZELCE OP.

LUSARZ  SPAWACZ
TAPICER

TECH. LUB MGR FARMACJI
TECHNIK BUD.

TOKARZ, FREZER, SPAWACZ
ZBROJARZ - CIELA

- spostrzegawczoæ

OZIMEK

SPAWACZ

SPAWACZ, LUSARZ

- komunikatywnoæ,

JEDLICE

ELEKTRYCZNO - GAZOWY

dania wniosków o pomoc finansow¹ do Dzia³añ ZPORR

- wykszta³cenie kierunkowe

STRZELCE OP.

ludzkich w regionach

Dzia³anie 2.5  Promocja przedsiêbiorczoci

- wykszta³cenie kierunkowe,

UJAZD

HOSTESSA

 ARCHIWIZACJA

wy architektoniczno-budowlane).

przedsiêbiorstw

- dowiadczenie zawodowe

B£OTNICA ST.

leckiego:

www.bip.powiatstrzelecki.pl

- mile widziane dowiadczenie zawodowe

STRZELCE OP.

MASARZ

og³asza nabór wniosków o dofinansowanie ze

P R A C O D AW C Y:

KAD£UB

BLACHARZ SAM.

MALARZ

niu szko³y.

Wa¿ne dla ma³ych i rednich

OCZEKIWANIA

PRACY

wodowej o mo¿liwoci pozyska-

Uczniowie zapoznali siê z

budow¹ i dzia³aniem suwnicy

WYMAGANIA

MIEJSCE

STANOWISKO

ZAWADZKIE

STRZELCE OP.

ZDZIESZOWICE
POW. STRZEL.

 WG. ZLECEÑ
TOSZEK

PL. TARGOWY,
STRZELCE OP.

- aktualna ksi¹¿eczka zdrowia

- znajomoæ kasy fiskalnej,

- ksi¹¿eczka zdrowia, - min. sanitarne
- komunikatywnoæ

- dowiadczenie w handlu,

- prawo jazdy kat. B

- wykszt. zaw., - dowiadczenie zawodowe.
- wykszta³cenie zawodowe kierunkowe,

- sta¿ pracy 4 lata

- wykszt. zawod., - dowiad. zawodowe.

- upr. spawacza elektryczno - gazowego
- wykszta³. rednie lub wy¿sze kierunkowe
- wykszta³cenie

rednie, - prawo jaz. kat. B

- wykszta³. zawodowe, - dowiad. zaw.

- wykszta³cenie zawodowe,

- 5 lat sta¿u pracy, - fachowoæ.

Hurtownia Budowlana w Strzelcach Opolskich zatrudni:
* Kierownika hurtowni

* Magazyniera

Pytania prosimy kierowaæ na adres:

* Handlowców

* Murarz  tynkarz

lub telefonicznie pod numer: (0-77) 456  56  00,

* Przedstawiciela handlowego

www.zporr.umwo.opole.pl

e  mail: biuro@rif.opole.pl, pkd@rif.opole.pl,

* Ksiêgow¹

DREMEX
ul . Gogol i ñska 4, 47  100 Strzel ce Opol ski e,

* termin mo¿e ulec zmianie

tel. 484 69 33; 606 985 928

