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STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

PRACOWNIK
BIUROWY - KSIÊGOWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie

  ekonomiczne
- prawo jazdy kat.B
- obs³uga kasy fiskalnej

REFERENT DS. NIEZDROWICE - wykszta³cenie
PRZYGOTOWANIA   techniczne budowlane
BUDÓW - kurs lub umiejêtno�æ

  kosztorysowania
PRACOWNIK BIUROWY KOLONOWSKIE - min. �rednie ogólne
DS. MARKETINGU - j.angielski i niemiecki

  biegle w mowie i pi�mie
- prawo jazdy kat.B,
  bardzo dobra obs³uga
  komputera

SPECJALISTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
DS. MARKETINGU
KONSULTANT STRZELCA OP. - wykszta³cenie min.
DS. OBS£UGI KLIENTA   �rednie

- znajomo�æ komputera
PIELÊGNIARKA STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  kierunkowe
KSIÊGOWA KOLONOWSKIE - preferowane

  wykszta³cenie wy¿sze
  (ekonomia, finanse,
  rachunkowo�æ)
- do�wiadczenie
  min. 3 lata

SPRZEDAWCA 1/2 ET. STRZELCE OP.
KASJER US£UG STRZELCE OP. - b.dobra znajomo�æ
SPORTOWO   j.angilskiego lub
- REKREACYJNYCH   j.niemieckiego
MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykszta³cenie
- SPRZEDAWCA   min. �rednie

- obs³uga komputera
MAGAZYNIER KOLONOWSKIE - wykszta³cenie
- MONTA¯YSTA   min. zawodowe

- mile widziane
  uprawnienia na wózek
  wid³owy

POMOC KUCHENNA
1/2 ETATU GÓRA �W. ANNY
KELNERKA STRZELCE OP. - dyspozycyjno�æ
CIASTKARZ/CUKIERNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  kierunkowe
TRAKTORZYSTA STRZELCE OP. - prawo jazdy kat..T
KIEROWCA C+E TRASY

KRAJOWE
I MIÊDZYN. - do�wiadczenie

KIEROWCA C STRZELCE OP.
I OKOLICE - do�wiadczenie

OPERATOR KOPARKO WG ZLECEÑ - wykszta³cenie min.
/ £ADOWARKI   zawodowe

- uprawnienia
- do�wiadczenie

MECHANIK POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH STRZELCE OP. - prawo jazdy C+E
LAKIERNIK SAM. BORYCZ - wykszta³cenie

  kierunkowe
- do�wiadczenie

PRAC. PRODUKCJI STRZELCE OP. -
OPERATOR UK£ADARKI
MAS BITUMICZNYCH WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
PRACOWNIK OBRÓBKI
DREWNA KOLONOWSKIE - znajomo�æ galanterii

  ogrodowej
BRUKARZ WG ZLECEÑ -
DEKARZ WG ZLECEÑ
ROBOTNIK BUD. WG ZLECEÑ - wykszta³cenie

  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

MURARZ LUB
DOCIEPLENIOWIEC WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
PRACOWNIK OCHRONY ZAWADZKIE - niekaralno�æ
PRACOWNIK
DROGOWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  zawodowe
- prawo jazdy kat.�C�

SUWNICOWY ZAWADZKIE - wykszta³cenie
  min. zawodowe
- uprawnienia na suwnice
  kat. sII

Powiatowy Urz¹d Pracy w
Strzelcach Opolskich w partnerstwie
z firm¹ CTC Polska sp. z o.o.  reali-
zuj¹ projekt wspó³finansowany ze
�rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go pn: �Partnerstwo na rzecz zatrud-
nienia. Portal Strzeleckiego przedsiê-
biorcy�. Celem projektu jest zwiêk-
szenie aktywno�ci i zaanga¿owania
przedsiêbiorców oraz innych podmio-
tów rynku pracy w prognozowanie
zmian zachodz¹cych na rynku pracy.
Cel ten ma zostaæ osi¹gniêty poprzez
zawi¹zanie i aktywne funkcjonowa-
nie partnerstwa.

21 kwietnia br. w Starostwie Po-
wiatowym w Strzelcach Opolskich od-
by³a siê Konferencja otwieraj¹ca reali-
zacjê projektu, w której licznie udzia³
wziêli przedsiêbiorcy, a tak¿e decy-
denci jednostek samorz¹dowych,
przedstawiciele Wojewody Opolskie-
go, dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy  oraz wielu  innych znakomi-
tych go�ci.  Fina³em i sukcesem kon-
ferencji by³o podpisanie blisko 30
Porozumieñ o Partnerstwie, do które-
go przyst¹pili przedsiêbiorcy nie tyl-
ko powiatu strzeleckiego. Niezwykle
wa¿ny jest fakt, i¿ przedmiotowy
projekt zosta³ objêty Patronatem Ho-
norowym Wojewody Opolskiego.

Jednym z rezultatów projektu bê-
dzie Portal Internetowy ukierunkowa-
ny na przedsiêbiorcê i jego potrzeby.
Bêdzie to platforma wymiany infor-
macji i komunikacji strzeleckich firm i
innych podmiotów oraz forma pro-
mocji lokalnych us³ug w kraju i za gra-
nic¹. Portal przyczyni siê tak¿e do po-
prawy jako�ci monitorowania rynku
pracy poprzez pozyskiwanie infor-
macji dotycz¹cych planów szkolenio-
wych i zatrudnieniowych firm. Portal
zawieraæ bêdzie m.in.: samodzielnie
zarz¹dzan¹ przez firmy bazê przed-
siêbiorstw (internetowe wizytówki
firm), aktualno�ci gospodarcze  i po-
rady ekspertów, bazê teleadresow¹ in-
stytucji i urzêdów.

Aktualnie w ramach przewidzia-
nych zadañ organizowany jest cykl
warsztatów dla przedsiêbiorców i in-
stytucji, których wynikiem ma byæ
wypracowanie i wytyczenie strategii
zarz¹dzania zmian¹ gospodarcz¹ w
powiecie strzeleckim. Tematem pierw-
szych warsztatów by³o �Rozpozna-

Portal Strzeleckiego Przedsiêbiorcy
Partnerstwo na rzecz zatrudnienia

nie uwarunkowañ zmiany gospodar-
czej  na poziomie powiatu strzelec-
kiego�. Cykl warsztatów prowadzi
znakomity specjalista w swojej dzie-
dzinie dr Krzysztof Wrana, na co
dzieñ wyk³adowca w Katedrze Ba-
dañ Strategicznych i Regionalnych
Akademii Ekonomicznej  w Katowi-
cach.

Kolejne zaplanowane w harmo-
nogramie projektu dzia³ania to semi-
naria konsultacyjne i konferencja koñ-
cowa prezentuj¹ca wyniki omawia-
nej inicjatywy. Planuje siê, ¿e Portal
Internetowy zostanie uruchomiony
pod koniec sierpnia br., a pod koniec
listopada 2009 roku do druku zosta-
nie oddana strategia zarz¹dzania

zmian¹ w powiecie. W ramach pro-
jektu opublikowany zostanie tak¿e
Katalog strzeleckich firm, w którym
przedsiêbiorcy bêd¹ mogli przedsta-
wiæ i zareklamowaæ profil swojej fir-
my. W celu zebrania rzetelnej infor-
macji u przedsiêbiorców mog¹ poja-
wiæ siê ankieterzy, którzy pozyski-
waæ bêd¹ dane teleadresowe.

Wszyscy zainteresowani szcze-
gó³ami realizowanego projektu
mog¹ uzyskaæ informacje w Powia-
towym Urzêdzie Pracy w Strzel-
cach Opolskich. Informacji udzie-
la Dorota Kozo³up oraz Roman
Kus.
Tel: 077 462 18 05 lub 462 18 09,
www..pup-strzelce.pl

23 maja 2009 r. po raz kolejny do
Lichyni zjechali siê  seniorzy z gminy
Le�nica. Odby³ siê tam bowiem Gmin-
ny Dzieñ Seniora. O godz. 14.00  w
ko�ciele pw. �wiêtego Józefa rozpo-
czê³a  siê koncelebrowana msza �w,
której przewodniczy³ Ksi¹dz Infu³at
Marian ̄ agañ.

Po mszy seniorzy udali siê do na-
miotu festynowego na czê�æ arty-
styczn¹ i poczêstunek. Na scenie na-
miotu wyst¹pili: M³odzie¿owa Orkie-
stra Dêta Gminy Le�nica, ma¿oretki z
Le�nicy, chór Szko³y Muzycznej i le-
�nicka grupa �piewacza Frohsinn.
Czê�æ artystyczn¹ zakoñczy³ wystêp
wokalistki ANDREI, po którym
uczestnicy zostali rozwiezieni do swo-
ich miejscowo�ci.

Serdecznie dziêkujemy  Ksiêdzu
Pra³atowi Piotrowi Kondzieli, Ksiê-
dzu Infu³atowi Marianowi ̄ aganiowi,
Ksiêdzu Proboszczowi Teodorowi
Smiatkowi, Ksiêdzu Dziekanowi Hen-
rykowi Pasiece, Ksiêdzu Proboszczo-
wi Janowi Sacharowi za odprawion¹
mszê �wiêt¹.

Go�æmi Gminnego Dnia Seniora
byli m.in.: byli pos³owie Helmut Pa-
isdzior i Henryk Kroll, Starosta Strze-
lecki Józef Swaczyna, Przewodnicz¹-
cy Oddzia³u PZERiI W³adys³aw Ha-
ber, Kierownik Stacji Caritas w Le-
�nicy Sylwia P³uciennik, Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Ryszard Froñ,
Zastêpca Burmistrza Andrzej Iwa-
nowski oraz radni Rady Miejskiej Pan
Ryszard Golly i Teodor Wyschka.

T³umy na spotkaniu seniorów
Organizatorem imprezy by³ Bur-

mistrz Le�nicy Hubert Kurza³  przy
wspó³pracy Urzêdu Miejskiego, Le-
�nickiego O�rodka Kultury i Rekre-
acji, ko³a TSKN w Lichyni, so³ectwa
Lichynia, OSP Lichynia , kó³ PZERiI
oraz m³odzie¿y z Lichyni, Le�nicy i
Raszowej.

Uroczysto�æ sfinansowana zosta³a
z bud¿etu gminy Le�nica i dotacji
Konsulatu Republiki Federalnej Nie-
miec w Opolu.
.


