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Rynek pracy w powiecie

POWIATOWY URZ¥D PRACY

Stopa bezrobocia - 16,5 procent
Kilkakrotnie ju¿, w sposób nieco
wycinkowy, pisalimy w tym roku o
bezrobociu w naszym regionie. Dzi
nadszed³ czas podsumowania tego, co
dzia³o siê na rynku pracy w I pó³roczu tego roku. A sytuacja w powiecie
strzeleckim ci¹gle jest trudna: stopa
bezrobocia wynosi 16,5%. To wiêcej
ni¿ rok temu, ale wzi¹æ trzeba pod
uwagê, ¿e po 1 maja zmieni³y siê zasady jej obliczania: mierzona jest sto-

bezrobotnych. Wród nich 490 dotychczas nie pracowa³o, 1.971 nie
posiada prawa do zasi³ku, 985 to
mieszkanki wsi, a 5 to absolwentki.
Wród zarejestrowanych bezrobotnych by³o 789 osób uprawnionych
do zasi³ku przedemerytalnego i 885
osób uprawnionych do wiadczeñ
przedemerytalnych oraz 62 osoby
poszukuj¹ce pracy.

sunkiem iloci bezrobotnych do ogó-

w naszym powiecie zmniejsza. Dlaczego? Coraz wiêcej osób wyje¿d¿a
za granicê.

Warto przyjrzeæ siê poziomowi
wykszta³cenia. Kto dzi, gdy pracodawcy mog¹ przebieraæ wród potencjalnych pracowników, ma szansê na
zatrudnienie? Przede wszystkim ci,

Liczby
Na koniec czerwca br. w strzeleckim Powiatowym Urzêdzie Pracy zarejestrowanych by³o 3.477 bezrobotnych, a wiêc tylko o jedn¹ osobê mniej
ni¿ na koniec czerwca 2003 roku. W
dodatku a¿ 3.170 (czyli ponad 91%)
sporód nich to osoby bez prawa do
zasi³ku - o 16 wiêcej ni¿ rok temu.
Nie poprawia siê równie¿ sytuacja
bezrobotnych kobiet. W statystykach
powiatu strzeleckiego na koniec
czerwca 2004 by³o ich 2.087, a wiêc
stanowi¹ one nieco ponad 60% ogó³u

którzy przewy¿szaj¹ pozosta³ych
kwalifikacjami, bo to w³anie na nich
jest najwiêksze zapotrzebowanie.
Najmniejsz¹ szansê wobec tego
na znalezienie pracy maj¹ ludzie z
wykszta³ceniem podstawowym i niepe³nym podstawowym; oni te¿ stanowi¹ najwiêksz¹ grupê wród bezrobotnych - 1.435 osób (41,27%). Za
nimi plasuje siê grupa osób z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym - 1.155 (33,25%). Bezrobotnych z wykszta³ceniem policealnym

niem rednim ogólnokszta³c¹cym.

wiêkszym stopniu dotyka te¿ osoby

BARMAN /-KA

B£OTNICA STRZEL.

FAKTURZYSTKA

STRZELCE OP.

BUFET.-BARMANKA

SUCHA

by³o 98 osób z wy¿szym wykszta³-

ELEKTROTECHNIK

KRAPKOWICE

ELEKTRYK SAM.

STRZELCE OP.

solwenci magisterskich i licencjackich
kierunków zarz¹dzania i marketingu
- w sumie 15 osób. Pracy nie mo¿e
znaleæ 7 osób z licencjatem administracji oraz jedna z licencjatem zarz¹dzania i administracji, a ze stopniem
in¿yniera o takim samym kierunku
studiów  3; po 6 - z licencjatem pedagogiki i magisterskich studiów ekonomicznych.
Gdybymy rozpatrywali wiek
bezrobotnych, to oka¿e siê, ¿e najwiêcej, bo a¿ 900 osób (25,89%) to
ludzie w wieku 25-34 lata, a wiêc wydawa³oby siê najbardziej obiecuj¹cym

wykszta³cenie rednie techniczne lub zawodowe

*

gotowoæ do pracy w systemie zmianowym

*

dok³adnoæ i sumiennoæ

*

dodatkowym atutem bêdzie dowiadczenie na podobnym stanowisku

Sortowacz wyrobów gotowych

*
*

mile widziane uprawnienia na wózki wid³owe
gotowoæ do pracy w systemie zmianowym

Pracownik obs³ugi stacji recyklingu
st³uczki szklanej

lusarz

Wymagania:
*

wykszta³cenie zawodowe  lusarz

*

uprawnienia do spawania elektryczno-gazowego

*

uprawnienia energetyczne typu E

*

umiejêtnoæ pos³ugiwania siê narzêdziami pomiarowymi

*

umiejêtnoæ wykonywania i odczytywania prostych rysunków technicznych i maszynowych

*

*

wykszta³cenie zawodowe
uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych, kurs
operatora ³adowarki

STRZELCE OP.

- wykszt. zaw. lub rednie

STRZELCE OP.

- wykszt. rednie; - aktualna ks. sanepid.

DZIEWKOWICE

KIEROW. KONWOJENT

LENICA

KIEROWCY KAT.C+E

STRZELCE OP.

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

KIEROWCY KAT.C+E

ZA GRANIC¥

- dow. w zawodzie -wiad. kwalifikacji

KIEROWCA KAT.C+E

EUROPA

KRAWCOWA

STRZELCE OP.

- upr. na ADR
- wykszt. zawodowe

MALARZ,MURARZ,
DEKARZ
MASZYNISTA SUWNICY

STRZELCE OP.
ZAWADZKIE

MECHANIK SAM.

STRZELCE OP.

mgr FARMACJI

STRZELCE OP.

MONTER WI¥ZEK

DYLAKI
KRAPKOWICE

- wykszt. zawodowe
- upr. na suwnice sterowane z góry
- wykszt. kierunkowe
- wykszt. wy¿sze
- wykszt. zawodowe; - manualnoæ;
- rozró¿nianie kolorów

MONTER URZ¥DZEÑ
STRZELCE OP.

- wykszt. min. zawodowe

I URZ¥DZEÑ;

 w wieku 18-24 lata.
(g)

umiejêtnoæ wykonywania i odczytywania pro-

dowiadczenie zawodowe

SPAWACZ ELEKTR.

OZIMEK

MONTER

ANTONIÓW

WODNO-KANALIZ.,

k/OZIMKA

- wykszt. zawodowe;
- 5 sta¿u pracy

ZBROJARZ-BETONIARZ
MURARZ, REGIPSIARZ,
PRACOWNIK FIZYCZNY
NAUCZYCIEL J.NIEM.

WG ZLECEÑ
¯ÊDOWICE

- wykszta³. wy¿sze z przygot. pedagog.

NAUCZYCIEL
PRAKT. NAUKI
ZAW. MURARSKIEGO

- dyplom mistrz w zawodzie murarz oraz
LENICA

kwalifikacje pedagog.

NAUCZYCIELI:
J. POLSKIEGO

ROZMIERKA

- wykszt. wy¿sze z przygotowaniem
pedagog.

MUZYKI
NAUCZYCIELI:

Wymagania:
*

wykszta³cenie zawodowe  tokarz  frezer

*

uprawnienia do obs³ugi wszystkich maszyn do obróbki skrawaniem
umiejêtnoæ obs³ugi komputera  maszyny do obróbki skrawaniem sterowane numerycznie i komputerowo

*

umiejêtnoæ pos³ugiwania siê narzêdziami pomiarowymi

*

dowiadczenie zawodowe

Automatyk

MUZYKI (2/18)
WIETLICY (5/26)

OLSZOWA

WYCHOWANIA DO

(1/18)
NAUCZYCIELI:
J.NIEMIECKIEGO
WYCHOWAWCA

LENICA

W INTERNACIE

*

wykszta³cenie zawodowe  automatyk

*

uprawnienia energetyczne grup I E

*

znajomoæ urz¹dzeñ zasilania elektrycznego, urz¹dzeñ elektrycznych, urz¹dzeñ AKPiA

*

podstawowa znajomoæ obs³ugi komputera

*

dowiadczenie zawodowe

Elektromonter

*

wykszta³cenie rednie lub zawodowe  elektryk
uprawnienia energetyczne grupy I E, pomiary do 1
kv

*

znajomoæ urz¹dzeñ zasilania elektrycznego, urz¹dzeñ elektrycznych, urz¹dzeñ AKPiA

*

dowiadczenie zawodowe

Kontroler czêci formuj¹cych

- kurs kwalifikacyjny lub studia podypl. w
zakresie oligofrenopedagogiki

NAUCZYCIELI:
BIBLIOTEKI (2 godz. tyg.)

UJAZD

WIETLICY (2 godz. tyg.)
OPERATOR DWIGU

- wykszt. wy¿sze z przygotowaniem
pedagog.

WED£UG ZLECEÑ

do 10 ton

Wymagania:

- wykszt. wy¿sze z przygotowaniem
pedagog.

¯YCIA W RODZINIE

- upr. na dwig;
- prawo jazdy kat.C

PIEKARZ
CUKIERNIK

STRZELCE OP.

-zawodowe  kierunkowe

PO£O¯NE,

STRZELCE OP.

-wykszt. rednie

POM. KAMIENIARZA

G¥SIOROWICE

PIELÊGNIARKI,

PRACOWNIK DZ. HAND.

OZIMEK

- wykszt. r. techniczne; -rysunek tech.;
- znajomoæ j.niemieckiego

PRACOWNIK FIZYCZNY
(koszenie traw)

KLUCZ, WYSOKA

-umiejêtnoæ obchodzenia siê kos¹

ROZNOSICIEL GAZET
REKLAMOWYCH

STRZELCE OP.

SPAWACZ GAZOWY

STRZELCE OP.

SPECJALISTA DS.

ZAWADZKIE

OBS£UGI KLIENTA
SPECJ. DS. WSPÓ£PR.

SPRZEDAWCA

- wykszt. min. rednie;
- bieg³a znajomoæ j.ang.

GOSTYNIN

Z ZAGRANIC¥

- wykszta³cenie rednie lub wy¿sze;
- bieg³a znajomoæ j.niem.; -obs³uga komp.

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie

SPRZEDAWCA;
MASARZ

Konserwator palet

- prawo jazdy kat.B, C

- mile widziane upr.na ADR

SANITARNYCH

Tokarz

*

*

- wykszta³cenie kierunkowe

- upr. podst. na spawacza

KASJERKA 3/4 etatu

MONTER MASZYN

Wymagania:

Wymagania:

- wykszt. wy¿sze mechan.

KELNER-BUFETOWY

bezrobotnych jest zupe³nie m³odych

dowiadczenie zawodowe

Kierowca wózka wid³owego

- b. dobra obs³. komputera

PLASTYKI

wykszta³cenie rednie lub zawodowe

*

FRYZJERKA

OZIMEK

BIBLIOTEKI

*

Wymagania:

SPAWACZ  2 osoby

wiekowej  od 35 do 44 lat, a 810

stych rysunków technicznych i maszynowych
*

Wymagania:
*

P R A C O D AW C Y:

FREZER  2 osoby

dla pracodawców. Niemal tyle samo,
bo 884 osób jest w nastêpnej grupie

OCZEKIWANIA

PRACY

po studiach. Na koniec czerwca br. w

ceniem (w koñcu grudnia ub. roku -

WYMAGANIA

MIEJSCE

strzeleckim PUP zarejestrowanych

Jeli chcesz pracowaæ w hucie szk³a
- zg³o siê do PUPu w Strzelcach Op.
*

STANOWISKO

Problem bezrobocia w coraz

i rednim zawodowym by³o w oma-

Operator automatu szklarskiego

tel. 462 18 10

598, natomiast 191

osób legitymowa³o siê wykszta³ce-

126). Najwiêcej sporód nich to ab-

Wykszta³cenie - szans¹

³u zatrudnionych, a ta liczba stale siê

wianym okresie

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie

STOLARZ

KOLONOWSKIE
STRZELCE OP.,
KOLONOWSKIE

Wymagania:
*
*

wykszta³cenie zawodowe  stolarz
umiejêtnoæ pos³ugiwania siê narzêdziami pomiarowymi

*

uprawnienia energetyczne typu E

*

uprawnienia do obs³ugi wózków platformowych i
wid³owych

Wymagania:
*
*

wykszta³cenie zawodowe (lusarz)
umiejêtnoæ pos³ugiwania siê narzêdziami pomiarowymi

*

umiejêtnoæ wykonywania i odczytywania prostych rysunków technicznych i maszynowych

SZEF KUCHNI

STRZELCE OP.

SZWACZKI

STRZELCE OP.

LUSARZ-SPAWACZ

STRZELCE OP.

-wykszta³cenie rednie gastronomiczne

-wykszt. zawod.; -spawanie MIG MAG

TOKARZ,
LUSARZ-SPAWACZ

JEMIELNICA, BARUT

TRAKTORZ. POLOWY

LENICA

-dowiadczenie

