
3P O W I A T   S T R Z E L E C K I

O F E R T Y   P R A C Y
POWIATOWY URZ¥D PRACY

ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 462 18 10

STANOWISKO MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA

PRACODAWCY:

SPECJALISTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie �rednie
DS. REKLAMACJI - do�wiadczenie

- znajomo�æ j.niemieckiego
  w stop. komunikatywnym

SPEDYTOR STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
- do�wiadczenie
- znajomo�æ
  j. niemieckiego lub
  angielskiego

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

  kosztorysowania
LABORANT
CZYNNIKÓW STRZELCE OP. - do�wiadczenie
�RODOWISKA PRACY - prawo jazdy kat.B
SAMODZ. KSIÊGOWA KOLONOWSKIE - preferowane

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

SPRZEDAWCA ZDZIESZOWICE - wykszta³cenie
/ SERWISANT   zawodowe lub �rednie

- prawo jazdy kat.B
- obs³uga komputera

SPECJALISTA STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
DS. SPRZEDA¯Y   zawodowe
/ MAGAZYNIER - znajomo�æ tematyki

  rolniczej
SPRZEDAWCA PIOTRÓWKA - wykszta³cenie min.

  zawodowe
- do�wiadczenie
- obs³uga kasy fiskalnej

KRAWCOWA SZCZEPANEK - do�wiadczenie
TAPICER STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.

  zawodowe
- do�wiadczenie

CIASTKARZ STRZELCE OP. - wykszta³cenie
/ CUKIERNIK   kierunkowe
RZE�NIK PIOTRÓWKA - do�wiadczenie
KUCHARZ STRZELCE OP. - do�wiadczenie
KELNERKA STRZELCE OP. - dyspozycyjno�æ
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP. - niekaralno�æ
PRACOWNIK OCHRONY ZAWADZKIE - niekaralno�æ
TRAKTORZYSTA STRZELCE OP. - prawo jazdy kat..T
KIEROWCA C+E TRANSPORT - wykszta³cenie min.

KRAJOWY    zawodowe
- dyspozycyjno�æ

KIEROWCA C+E TRANSPORT - do�wiadczenie
MIÊDZYN.

PRACOWNIK
PRODUKCJI STRZELCE OP. -
MAGAZYNIER OPOLE - wykszta³cenie min.

  zawodowe
OBS£UGA TRZODY
CHLEWNEJ LE�NICA -
AUTOMATYK STRZELCE OP. - wykszta³cenie

  zasadnicze zawodowe
- uprawnienia SEP do 1 kv
- do�wiadczenia

MECHANIK / STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
UTRZYMANIE RUCHU - obs³uga wózka wid³owego

- obs³uga suwnicy
- do�wiadczenie

OPERATOR UK£ADARKI
MAS BITUMICZNYCH WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
BRUKARZ WG ZLECEÑ -
ROBOTNIK BUD. WG ZLECEÑ - wykszta³cenie

  zawodowe kierunkowe
- do�wiadczenie

MURARZ WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
MURARZ LUB
DOCIEPLENIOWIEC WG ZLECEÑ - do�wiadczenie
NAUCZYCIEL
JÊZYKA ANGIELSKIEGO SIERONIOWICE

Informujemy, ¿e na stronie internetowej powiatu w Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl oraz na tablicy informacyjnej w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jorda-
nowskiej 2, zosta³y umieszczone og³oszenia o naborze kandydatów na
wolne stanowiska urzêdnicze w Lokalnym Punkcie Informacyjnym przy
Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 10 lipca 2009 r. do godz. 15:30 w kance-
larii starostwa na II piêtrze.

Szczegó³owe odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce naboru mo¿na uzyskaæ
pod nr tel. (077) 4401 757

Szukamy pracowników

Na koniec pierwszego pó³rocza
tego roku w rejestrach urzêdu pracy
naszego powiatu by³o zarejestrowa-
nych 2366 bezrobotnych, co stanowi
ok. 10,8% stopy bezrobocia. Nie jest
to sytuacja dobra, zw³aszcza gdy po-
równamy te dane z czerwcem roku
ubieg³ego. Wtedy stopa bezrobocia
wynosi³a 8,5% a liczba bezrobotnych
by³a o ponad 600 osób mniejsza. Po-
cieszaj¹cy jest natomiast fakt, ¿e w
ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy liczba
bezrobotnych spad³a o prawie 250
osób. Tak¿e �rednia stopa bezrobocia
dla ca³ego województwa jest wy¿sza
o oko³o 0,6% w stosunku do naszego
powiatu.

Niestety w porównaniu z ubie-
g³ym rokiem w okresie I � VI spad³a
liczba ofert pracy. W tym roku by³o

ich niewiele ponad tysi¹c tj. o ponad
300 ofert mniej ni¿ rok temu. Mo¿na
jednak stwierdziæ, ¿e sytuacja na na-
szym lokalnym rynku pracy jest sta-
bilna. Zak³ady pracy nie zg³aszaj¹ za-
miaru redukcji zatrudnienia. Firmy,
które niedawno rozpoczê³y swoj¹
dzia³alno�æ w naszym powiecie po-
woli zwiêkszaj¹ zatrudnienie. Spora
czê�æ osób powracaj¹cych z zachodu
otwiera swoj¹ dzia³alno�æ lub zamie-
rza tak¹ dzia³alno�æ otworzyæ w nie-
dalekiej przysz³o�ci.

Problemem staj¹ siê niestety �rod-
ki Funduszu Pracy, które maj¹ wspie-
raæ przedsiêbiorców w tworzeniu no-
wych miejsc pracy oraz pomagaæ oso-
bom przedsiêbiorczym w tworzeniu
w³asnego biznesu.

Wiêkszo�æ �rodków kierowanych

jest na tereny, gdzie kryzys spowo-
dowa³ znaczne redukcje zatrudnienia
a przedsiêbiorstwa maj¹ problemy z
utrzymaniem dotychczasowej liczby
pracowników. Czê�æ �rodków kiero-
wana jest tak¿e na obszary dotkniête
tegoroczn¹ powodzi¹ na uruchomie-
nie robót publicznych. Dlatego na
dzia³ania promuj¹ce rozwój ma³ej
przedsiêbiorczo�ci brakuje ju¿ pieniê-
dzy.

Powiatowy Urz¹d Pracy w
Strzelcach Opolskich czeka na decy-
zje Ministra Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej na dodatkowe �rodki Funduszu
Pracy z przeznaczeniem na wspiera-
nie przedsiêbiorczo�ci. Liczymy
przynajmniej na przyznanie czê�ci
�rodków z wnioskowanych 1.600,0
tys. z³.

Roman Kus

Na rynku pracy nieweso³o

Placówka Terenowa KRUS w
Strzelcach Op. uprzejmie informuje,
¿e Prezes Kasy og³asza otwarty kon-
kurs na prezentacje multimedialne pn.
�Na wsi mo¿na ¿yæ zdrowo i bez-
piecznie�, o bezpieczeñstwie pracy
oraz o ochronie zdrowia i ¿ycia miesz-
kañców wsi.

Termin nadsy³ania prezentacji do
Centrali KRUS z pisemnym, imien-
nym zg³oszeniem udzia³u w konkur-
sie mija 30 wrze�nia 2009 roku. Licz-

Konkurs dla mieszkañców wsi
ba prac nie jest limitowana. Wyniki
bêd¹ og³oszone do 15 pa�dziernika tego
roku. Szczegó³y konkursu s¹ dostêp-
ne na stronach internetowych
www.krus.gov.pl

Tytu³owe przes³anie, ¿e: �Na wsi
mo¿na ¿yæ zdrowo i bezpiecznie�,
powinno byæ adresowane do jednej z
czterech grup odbiorców prezentacji,
wskazanych w regulaminie:
- rolników i innych doros³ych

mieszkañców wsi,

- m³odzie¿y szkó³ rolniczych,
- dzieci wiejskich ze szkó³ podsta-

wowych (z klas 5-6) oraz z gim-
nazjów

- dzieci wiejskich ze szkó³ podsta-
wowych (z klas 1-4).

Nagrodzone prace bêd¹ upo-
wszechniane w dzia³alno�ci prewen-
cyjnej Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo³ecznego.

Barbara Fija³

Kuratorium O�wiaty w Opolu informuje, ¿e od 19 czerwca 2009 roku
zosta³ uruchomiony 24- godzinny telefon O77/45 24 572 pod który mo¿na
zg³aszaæ skargi, uwagi i zapytania w sprawie organizacji i funkcjonowania kolo-
nii i obozów, w godzinach 15.30 - 7.30 mo¿na pozostawiæ nagran¹ wiadomo�æ
pozostawiaj¹c numer telefonu kontaktowego.

Ponadto mo¿na dzwoniæ w ci¹gu ca³ej doby pod numer 0800163136 Cen-
trum Zarz¹dzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego oraz pod alarmowy
numer telefonu 604958325 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Opolu.

Konsultacje i porady w zakresie organizacji i funkcjonowania placówki
wypoczynku  udziela st. wizytator Piotr Dañkowski pod telefonem: 077/
4524573 lub 691933131.

Polski Zwi¹zek Emerytów Renci-
stów i Inwalidów Ko³o Terenowe wsi
Sieroniowie i Balcarzowice jest nie-
zmiernie wdziêczne Zarz¹dowi Powia-
tu Strzeleckiego za przygotowanie
programu wspó³pracy z organizacja-
mi pozarz¹dowymi i umo¿liwienie
wziêcia udzia³u naszemu Ko³u w
otwartym konkursie ofert.

Jeste�my pe³ni uznania dla na-
szych w³adz powiatowych za wycho-
dzenie naprzeciw mieszkañcom zrze-
szonym w organizacjach pozarz¹do-
wych atrakcyjnymi propozycjami i fun-
duszami, aby mogli realizowaæ swoje
marzenia.

To bardzo szlachetny gest.
Wygranie konkursu i przyznanie

funduszy pozwoli³y na za³o¿enie i start
zespo³u �piewaczego �Melodia�, który
sukcesywnie poszerza swój sk³ad.

Dziêki temu mieszkanki Sieronio-
wic i Balcarzowic chc¹ rozwijaæ swo-
je talenty muzyczne. Zespól ten bêdzie
spe³nia³ rolê integruj¹c¹ nasze spo³e-
czeñstwo sk³adaj¹ce siê z ró¿nych na-
rodowo�ci i uwra¿liwia³ na piêkno od-
mienno�ci kulturowej. Pobudzanie do
wspólnej zabawy przy muzyce przy-
wróci wiêzi i zespoli mieszkañców
naszych okolic, którzy dotkniêci ubie-
g³oroczn¹ tragedi¹, do tej pory nie
mog¹ otrz¹sn¹æ siê i wyzbyæ lêków.
Nasze Ko³o zobowi¹zuje siê rzetelnie
wywi¹zaæ z zadañ i godnie promowaæ
nasz powiat

Teresa Nowak
Przewodnicz¹ca  Ko³a
Sieroniowice PZERiII

PODZIÊKOWANIEPrzed wyjazdem dziecka

Pañstwowa Inspekcja Pracy og³a-
sza kolejn¹ edycjê konkursu �Praco-
dawca - organizator pracy bezpiecz-
nej� w trzech kategoriach:
- zak³ady pracy do 50 zatrudnio-

nych,
- zak³ady pracy od 51 do 250 za-

trudnionych,
- zak³ady pracy powy¿ej 250 za-

trudnionych.
Zwyciêzcy konkursu otrzymaj¹

okoliczno�ciow¹ statuetkê oraz zosta-

na wpisani na Z³ot¹ Listê Pracodaw-
ców.

Termin sk³adnia zg³oszeñ konkur-
sowych do Okrêgowego Inspekto-
ratu Pracy w Opolu up³ywa z dniem
31 lipca 2009 r.

Wymagane dokumenty konkursowe:
- ankieta wype³niona przez praco-

dawcê,
- autoprezentacja zak³adu,

- o�wiadczenie pracodawcy o nie-
karalno�ci i o nie toczeniu prze-
ciwko pracodawcy postêpowania
karnoskarbowego,

- o�wiadczenie o wyra¿eniu zgody
na przetwarzanie danych osobo-
wych.

Regulamin konkursu, wymagane
dokumenty i szcegó³y na temat
konkursu dostepne na stronie

www.opole.oip.pl oraz
pod nr tel. (077) 47 00 907.

XVI edycja konkursu

PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ


