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S T R Z E L E C K I

Gdzie szukaæ
zagranicznych
ofert pracy?

Pojazdy
specjalne
c.d. ze str. 1

a w zasadzie adaptacjê, nowych
samochodów do specjalnych potrzeb, zgodnie z ¿yczeniem klienta. Do sta³ych ju¿ odbiorców nale¿y Poczta Polska. Na jej zamó-

W ka¿dym numerze naszej gaze-

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

47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

UE. Jeszcze w tym roku mamy

wienie przystosowano do przewo-

ty



otrzymaæ jeden komputer, w którym

zu wartoci pieniê¿nych ok. 380

wszystkie jednak dotycz¹ firm kra-

bêdzie mo¿na u nas na miejscu prze-

jowych. Tymczasem po wejciu Pol-

gl¹daæ oferty dla poszukuj¹cych pra-

ski do Unii coraz wiêcej osób zainte-

cy i wybraæ to, co nas interesuje: albo

resowanych jest legaln¹ prac¹ za gra-

ze wzglêdu na po³o¿enie geograficz-

nic¹. Gdzie wiêc mo¿na szukaæ ta-

ne albo wykonywany zawód.

samochodów dostawczych. Podobne zlecenia sk³adaj¹ firmy
ochroniarskie, ale mo¿liwoci innego rodzaju zabudów samochodów dostawczych jest znacznie
wiêcej.

Przy tak szerokim spektrum
dzia³alnoci i dynamicznym rozwoju firmy, naturalna jest ekspansja
na ocienne województwa i zdobywanie nowych terenów dzia³ania i rynków zbytu. Wybór

pad³

na Strzelce Opolskie. Dlaczego?
Có¿ takiego ma do zaoferowania
nasze miasto, ¿e w³anie tutaj zdecydowano siê zlokalizowaæ nowy
zak³ad?
Nasze zainteresowanie Strzel-

pojawiaj¹

siê

oferty

pracy

kich ofert?  z takim pytaniem zwra-

Chcia³bym jednak zauwa¿yæ, ¿e

cam siê do Norberta Jaskó³y, kierow-

zdecydowana wiêkszoæ pracodaw-

nika Powiatowego Urzêdu Pracy w

ców uznaje za warunek absolutnie

Strzelcach Opolskich.

niezbêdny znajomoæ jêzyka obce-

-

Zagraniczne porednictwo pracy

go, i to nie tylko w formie biernej.

nale¿y do zadañ Wojewódzkiego

Zreszt¹ nawet pobie¿na lektura og³o-

Urzêdu Pracy, my natomiast WUP

szeñ wskazuje, ¿e im wy¿sze kwali-

tylko wspomagamy w akcji informa-

fikacje, tym lepiej dla poszukuj¹cego

cyjnej. Zdaj¹c sobie jednak sprawê z

pracy za granic¹  ma wiêksze mo¿-

faktu, ¿e nie wszyscy maj¹ dostêp

liwoci zatrudnienia i lepsze warun-

do internetu, te same og³oszenia o

ki finansowe. Wymagania s¹ du¿e, ale

mo¿liwociach podjêcia pracy poza

wa¿ne jest przede wszystkim to, ¿e

granicami Polski, którymi dysponuje

jeli ju¿ kto zdecyduje siê na wybór

WUP i prezentuje na swojej stronie

której z ofert  jeszcze przed wy-

www.wup.pl, przedstawiamy w wer-

jazdem podpisuje umowê o pracê.

sji papierowej. Tak wiêc zaintere-

Wobec pojawiaj¹cych siê w mediach

cami - twierdz¹ szefowie firmy - za-

sowani mog¹ siê z nimi zapoznaæ w

informacji o trudnociach ze znale-

naszej placówce w dwóch miejscach

zieniem pracy w innych krajach przy

pocz¹tkowa³o og³oszenie o licyta-

 na stanowisku porednictwa pracy

wyjazdach w ciemno lub naci¹ga-

i na tablicach informacyjnych.

czach i oszustach oferuj¹cych p³atne

cji salonu samochodowego przy
ulicy Opolskiej, wybudowanego
w celu sprzeda¿y samochodów
Daewoo. W tym samym miejscu 1

To jednak nie wszystko. Nied³ugo

porednictwo  skorzystanie z ofert,

ruszy system EURES  zwi¹zany z

którymi dysponuje WUP jest bez-

porednictwem pracy na terenie ca³ej

pieczne.

mi miasta zaowocowa³y propozycjami dalszego inwestowania na
tym terenie i zlokalizowania tu w³a-

miejsce. Zamierzamy tu byæ obec-

Powiatowy Urz¹d Pracy poni¿ej prezentuje informacje o dwóch progra-

mach, z których mog¹ skorzystaæ osoby bezrobotne. Projekty finansowane s¹

ze rodków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz ze
rodków bud¿etu pañstwa, realizowane pod nadzorem Ministerstwa Gospo-

darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Opolu.

j¹cy kupno i sprzeda¿ samochou¿ywanych ró¿nych marek,

stacja kontroli pojazdów serwis
mechaniczny i ca³odobowy par-

Marka Prawego 58 rozpocznie

-

powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestro-

wan¹ w urzêdzie pracy przez okres

do 12 miesiêcy (z wy³¹czeniem bez-

dzia³alnoæ zak³ad zabudów specjalistycznych, który bêdzie siê

okresie do 12 miesiêcy od dnia okre-

od 12 do 24 miesiêcy

lub innym dokumencie

znaczone do

-

-

transportu ¿ywno-

cych z indywidualnego zapotrze-

Mo¿liwoci w tym zakresie s¹
bardzo du¿e i praktycznie - je¿eli
¿¹dania klientów nie wykraczaj¹

¿szej

mo¿esz wzi¹æ udzia³ w projekcie

nastêpuj¹ce dzia³ania:

w ramach którego proponujemy

poradnictwo indywidualne

2-dniowe warsztaty z zakresu

pojazdów do nowych

specjalistycznych funkcji jakie
maj¹ pe³niæ.

aktywnego poszukiwania pracy
II ETAP:

-

-

szkolenia zmieniaj¹ce lub uzupe³-

niaj¹ce kwalifikacje zawodowe

Warunkiem skorzystania ze szkole-

nia jest zaliczenie I ETAPU projektu.

Je¿eli jeste:
-

-

-

poradnictwo indywidualne

2-dniowe warsztaty z zakresu

aktywnego poszukiwania pracy

- dowiadczenie
- wykszta³cenie wy¿sze mechaniczne
- wykszta³cenie kierunkowe

FREZER  2osoby
SPAWACZ  2osoby

OZIMEK

- upr.podstawowe na spawacza

FRYZJERKA

JEMIELNICA

INFORMATYK

STRZELCE OP.

KASJERKA 3/4 etatu

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie;

KASJER-SPRZED.

LENICA

- wykszta³cenie rednie;

- wykszta³cenie zawodowe lub rednie

KELNER-BUFETOWY

DZIEWKOWICE

KIEROWCA AUTOBUSU

WG. ZLECEÑ

- wykszta³cenie min.rednie

- aktualna ks. sanepidowska

- 6 m-cy w handlu; obs³uga kasy fiskalnej

KIEROWCA KAT.C+E

WG. ZLECEÑ

KRAWCOWA

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe

MALARZ, TOKARZ,
LUSARZ

DZIEWKOWICE

- wykszta³cenie zawodowe

WG. ZLECEÑ

- wykszta³cenie zawodowe

MASZYNISTA SUWNICY

ZAWADZKIE

- upr. na suwnice sterowane z góry

mgr FARMACJI

STRZELCE OP.

MONTER WI¥ZEK

DYLAKI

MALARZ-P£YTKARZ,
MURARZ

NAUCZYCIEL J. ANG.

- wykszta³cenie wy¿sze
- wykszta³cenie zawodowe;

KRAPKOWICE

- manualnoæ; - rozró¿nianie kolorów

STRZELCE OP.,

- wykszta³cenie wy¿sze

B£OTNICA STRZEL.,

z przygotowaniem pedagog.

KIELCZA
NAUCZYCIELI:
* WOS-u
* J.ANGIELSKIEGO

ZAWADZKIE

* J.POLSKIEGO

- wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem
pedagogicznym

* BIBLIOTEKI
* TECHNIKI
* WF-u
NAUCZYCIELI:
* J.ANGIELSKIEGO

IZBICKO

- wykszta³cenie wy¿sze z przygotowaniem
pedagogicznym

* PLASTYKA+MUZYKA
* FIZYKA
OPERATOR DWIGU

WG. ZLECEÑ

do 10 ton

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

OPERAT. OBRABIAREK
STEROW. NUMER.

STRZELCE OP.

PALACZ CO 1/2etatu

KIELCZA

STRZELCE OP.

- kurs palacza

- zawodowe  kierunkowe

UJAZD

PIELÊGNIARKI

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie
- wykszta³cenie kierunkowe

PO£O¯NE

STRZELCE OP.

POMOC PIELÊGN.

STRZELCE OP.

POMOC. KAMIENIARZA

G¥SIOROWICE

PRACOWNIK BIUROWY

ZAWADZKIE

PRACOWNIK DZ. HAND.

OZIMEK

biurowych; - prawo jazdy kat.B

osob¹ poni¿ej 25 roku ¿ycia, zare-

- wykszta³cenie rednie techniczne;
- rysunek tech.y; - znajomoæ j.niem.

PRACOWNIK FIZ.
KLUCZ

PRACOWNIK

- umiejêtnoæ obchodzenia siê kos¹
- wykszta³cenie zawodowe;

FIZYCZNY-LUSARZ

ZAWADZKIE

RATOWNIK MED.

ZOZ STRZELCE OP.

- upr. spawacza - dowiadczenie
- min. red. zawod. kier. ratownictwo med.

SALOWA-PORZ¥D.

STRZELCE OP.

- gr.inwalidzka

SANITARIUSZE

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie

SPAWACZ  2osoby
LUSARZ  2 osoby
TOKARZ

BARUT

SPECJALISTA

- wykszta³cenie min. rednie;

DS. OBS£UGI KLIENTA

ZAWADZKIE

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.,
SUCHA

- bieg³a znajomoæ j.angielskiego

- wykszta³cenie zawodowe

STRZELCE OP.,
KOLONOWSKIE

SZWACZKI

STRZELCE OP.

LUSARZ-SPAWACZ

STRZELCE OP.

TARTACZNIK

KOLONOWSKIE

TECH. BUDOWLANY

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe;
- spawanie MIG MAG

 2osoby
TOKARZ

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie kierunkowe

WYRÓB NAGROBKÓW
(praca przy maszynach)

NIEZDROWICE

WYTACZARZ

OZIMEK

- kwalifikacje budowlane
- wykszta³cenie zawodowe;
- praktyka w zawodzie tokarza lub
lusarza; - znajomoæ rys. technicznego

sta¿e zawodowe lub

szkolenia zmieniaj¹ce lub uzu-

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1

pe³niaj¹ce kwalifikacje zawodo-

w Strzelcach Opolskich

we

informuje, ¿e z dniem 1.09.2004r.

istnieje mo¿liwoæ zatrudnienia nauczycieli

Warunkiem skorzystania ze sta¿u lub

***

- wykszta³cenie min.rednie;
- dow. w pracy; - obs³uga urz¹dzeñ

II ETAP:

szkolenia jest zaliczenie I ETAPU
projektu.

prosimy o kontakt:

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich, ul. Gogoliñska 2a,
pokój numer 10 - telefon 462 18 12

w nastêpuj¹cych specjalnociach:

1.

Filologia angielska

3.

Geografia

2.

Osoby zainteresowane udzia³em w którym z projektów

pokój numer 4 - telefon 462 18 11

c.d. str. 5

STRZELCE OP.

I ETAP:

ne wymagania w kwestii przystosowania

ELEKTRYK SAM.

STOLARZ

I ETAP:

przyjête zasady i zwyczaje - goto-

wszystkie racjonalne i dopuszczal-

czaj¹cym ukoñczenie szko³y wy-

SZANSA DLA M£ODYCH,

poza granice prawa oraz ogólnie

wi jestemy spe³niæ w³aciwie

powiad-

nastêpuj¹ce dzia³ania:

ci oraz innych celów, wynikaj¹-

bowania klienta.

lonego w dyplomie, wiadectwie

wan¹ w urzêdzie pracy przez okres

przewozu osób niepe³-

nosprawnych, karetki i ambulan-

bezrobotnym absolwentem szko³y

wy¿szej, poni¿ej 27 roku ¿ycia, za-

powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestro-

w ramach którego proponujemy

marek dla celów specjalnych, tj.
np. transportu wartoci pieniê¿-

okres do 24 miesiêcy lub

rejestrowanym w urzêdzie pracy w

robotnych absolwentów) lub

POWRÓT DO PRACY,

dostawczych ró¿nych typów i

sy ró¿nego typu oraz pojazdy prze-

-

mo¿esz wzi¹æ udzia³ w projekcie

zajmowa³ adaptacj¹ samochodów

nych, dla

KRAPKOWICE

(koszenie traw)

jestrowan¹ w urzêdzie pracy przez

Je¿eli jeste osob¹:

king strze¿ony.
Natomiast w obiekcie przy ul.

STRZELCE OP.

ELEKTROTECHNIK

i KOLONOWSKIE

Region strzelecki to dla nas dobre

dów

JEMIELNICA

BUFETOWA

PIEKARZ

zakresie adaptacji samochodów

komis oferu-

B£OTNICA STRZEL.

BARMANKA

CUKIERNIK

nowych dla potrzeb specjalnych.

da¿y samochodów,

OCZEKIWANIA

P R A C O D AW C Y:

PIEKARZ

nie czêci naszej dzia³alnoci w

funkcjonowaæ bêdzie salon sprze-

BARMAN /-KA

* INFORMATYKA

Jeste bezrobotny?
Mo¿e to programy dla Ciebie?

Centrum Motoryzacyjne Bieñkowski. Nasze kontakty z w³adza-

wspomnianym, przy ul. Opolskiej,

PRACY

+TECHNIKA

kwietnia rozpoczê³o dzia³alnoæ

ni na razie w dwóch obiektach. We

WYMAGANIA

MIEJSCE

STANOWISKO

lub

462 18 14

4.

5.

Filologia germañska

Fizyka

Teoretyczne przedmioty zawodowe grupy mechanicznej

( bardzo dobra znajomoæ obs³ugi komputera oraz programu
AUTOCAD)

