
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:

SPRZEDAWACA STRZELCE OP. - umiejêtno�æ handlu
NA TARGOWISKU ZAWADZKIE,
1/2 ETATU OZIMEK
KSIÊGOWY STRZELCE OP. - Min. �rednie
� KSIÊGOWA - Do�w. konieczne

- Znajomo�æ programu
  Symfonia
-  Mile widziana
   znajomo�æ j. obcego.

SPRZEDAWCA ZAWADZKIE, - sta¿ pracy mile
STRZELCE OP.   widziany
PIOTRÓWKA

SPRZEDAWCA UJAZD - wykszta³cenie �rednie
- bieg³a obs³uga komp.

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - wykszt. zawodowe
SPRZEDAWCA KOLONOWSKIE - wykszt. min. zawod.

- sta¿ pracy mile
  widziany

SZWACZKA STRZELCE OP. - umiejêtno�æ szycia na
  overlocku

SPRZEDAWCA STRZELCE OP. - min. zawodowe
- znajomo�æ komputera

MAGAZYNIER STRZELCE OP. - Min. zawodowe
- Mile widziane upraw.
  na wózki wid³owe
- Prawo jazdy kat. C

SZWACZ STRZELCE OP. - zawodowe
- I lub II grupa inwalidzka

ELEKTRYK LUB ¯ÊDOWICE - zawodowe lub techn w
ELEKTRONIK   zawodzie elektronik

  lub elektryk
LABORANT - CHEMIK STRZELCE OP. - min. �rednie

- sta¿ pracy konieczny
OPERATOR MASZYN KRAPKOWICE
OPERATOR URZ¥DZEÑ STRZELCE OP. - wykszta³cenie min.
GALWANICZNYCH   zawodowe

- znajomo�æ komputera
STOLARZ STRZELCE OP. - min. zawodowe

- sta¿ pracy mile
  widziany

BLACHARZ
� MECHANIK SAM. SZCZEPANEK - min. zawodowe

- sta¿ pracy mile
  widziany
- prawo jazdy kat. B
- mile widziany kurs
  spawacza lub
  umiejêtno�ci spawacza

MURARZ PIECÓW
PRZEMYS£OWYCH ZDZIESZOWICE - 2 lata jako murarz

  czerwony

Starosta Strzelecki informuje, ¿e w siedzibie Starostwa Strzeleckiego
przy ul. Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich, na tablicy
og³oszeñ wywieszono wykaz nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa

przeznaczonych do sprzeda¿y.

INFORMACJA

W dniach 16 i 23 marca 2007 r. obs³uga stron z zakresie
rejestracji pojazdów w Wydziale Ruchu Drogowego i Dróg
Powiatowych Starostwa Strzeleckiego, bêdzie siê odbywa³a
w pomniejszonym sk³adzie osobowym, ze wzglêdu na udzia³
pracowników w szkoleniu.
W tych dniach petenci bêd¹ przyjmowani do godz. 18.00

Naczelnik Wydzia³u

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych na konsul-
tacje z zakresu zadañ publicznych do realizacji w roku 2007 (propozycje)
mieszcz¹cych siê w sferze zadañ w³asnych powiatu. Konsultacje odbêd¹ siê w
dniu 16 marca 2007 r. o godz. 14:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 (II piêtro).

Jakie zadania w³asne o charakterze ponadgminnym realizuje powiat,
mo¿na sprawdziæ na internetowej stronie powiatu

w dziale NGO/ NGO-Przepisy/ Ustawa o samorz¹dzie powiatowym  (art. 4)

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

U W A G A

UWAGA  ORGANIZACJE  POZARZ¥DOWE!!!

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Strzelcach Opolskich
na koniec stycznia 2007 r. wynosi³a 3086 osób i w porównaniu

do stanu na koniec stycznia 2006 roku (3673) jest ni¿sza o 587 osób.

Mamy 3000 bezrobotnych, a zak³ady szukaj¹ pracowników

Liczbê bezrobotnych w poszczególnych gminach naszego powiatu na dzieñ 31 stycznia br. przedstawia poni¿sza tabela:

Liczba bezrobotnych

Ogó³em
W tym z prawem

do zasi³ku

Razem Kobiet

Udzia³
bezrobotnych

w ogólnej liczbie
mieszkañców

Liczba
mieszkañcówNazwa gminy:

Razem Kobiet

Izbicko
Jemielnica
Kolonowskie
Le�nica
Strzelce Op.
Ujazd �l.
Zawadzkie
Razem:

5396
7215
6216
8466

32449
6319

12875
78936

3,63
3,17
2,72
3,22
4,48
4,18
3,90
3,91

196
229
169
273

1453
264
502

3086

120
149
104
189
848
180
302

1892

13
15
15
15
144
23
48
273

3
11
3
7

71
8

24
127

W�ród ogó³u bezrobotnych w koñcu stycznia 2007 roku
znajdowa³o siê:
* 273 osoby z prawem do zasi³ku (8,85 % ogó³u bezrobot-

nych)
* 1487 mieszkañców wsi (48,19 %)
* 164 osoby zwolnione z przyczyn dotycz¹cych zak³adu

pracy (5,31 %)
* 116 niepe³nosprawnych (3,76 %)

Kszta³towanie siê liczby osób bezrobotnych w poszcze-
gólnych powiatach województwa opolskiego wg stanu
na 31 stycznia 2007 roku przedstawia tabela:

Liczba bezrobotnych, stopa bezrobociaoraz przyrost bezrobocia odnotowany w styczniu 2007 roku

Liczba bezrobotnych
wed³ug stanu na 31

grudnia 2006

Liczba bezrobotnych
wed³ug stanu na 31

styczeñ 2007

Stopa
bezrobocia*)

Wzrost /spadek
bezrobocia

w porównaniu
do koñca grudnia

2006 r.

Dynamika
grudzieñ

2006 r.
= 100 %

Brzeski

G³ubczycki

Kêdzierzyñsko
-Kozielski

Kluczborski

Krapkowicki

Namys³owski

Nyski

Oleski

Opolski

Prudnicki

Strzelecki

Miasto Opole

Województwo

Kraj

7 927

3 305

4 925

3 731

2 644

3 807

Powiaty

8 017

3 500

5 075

3 920

2 738

3 654

13 064

2 362

5 915

4 305

3 086

5 790

61 426

2.365,0 tys.

25,1%

19,8%

14,1%

18,1%

11,8%

23,7%

25,6%

10,0%

15,8%

21,0%

14,7%

8,5%

16,7%

15,1%

90

195

150

189

94

-153

576

-6

103

164

-19

-15

1368

56,4 tys.

101,1%

105,9%

103,0%

105,1%

103,6%

96,0%

104,6%

99,7%

101,8%

104,0%

99,4%

99,7%

102,3%

102,4%

*) dane szacunkowe bez korekty G³ównego Urzêdu Statystycznego

Na obni¿enie liczby zarejestrowanych bezrobotnych
wp³yw ma wiele czynników. W porównaniu do sytuacji
sprzed roku istnieje obecnie lepsza koniunktura gospo-
darcza. Warunki pogodowe sprawiaj¹, i¿ w budownictwie
nie ma, obserwowanego zazwyczaj, du¿ego spadku obro-
tów. Inne bran¿e równie¿ nie narzekaj¹, a je¿eli ju¿ - to na
brak fachowych r¹k do pracy. Sytuacja staje siê paradok-
salna, gdy¿ mamy zarejestrowanych 3 tys. bezrobotnych
i nie potrafimy - jako urz¹d - zapewniæ realizacji ofert
pracy. Sytuacja jest z³o¿ona, gdy¿ oczekiwania pracodaw-
ców rozmijaj¹ siê z oczekiwaniami pracowników. Jedni
narzekaj¹ na poziom kwalifikacji i chêci do pracy, drudzy
na niski poziom wynagrodzeñ. Nie mamy w urzêdzie
mo¿liwo�ci wp³ywania na oferowany poziom wynagro-

dzeñ. Staramy siê zachêcaæ bezrobotnych do podejmowa-
nia pracy, chocia¿by poprzez czê�ciow¹ refundacjê kosz-
tów dojazdu do pracy (przez 6 miesiêcy refundowane s¹
koszty dojazdu przekraczaj¹ce kwotê 70 z³). Zapewnia-
my bezrobotnym sfinansowanie ka¿dego szkolenia, które
zapewni mu podjêcie chocia¿ krótkotrwa³ego zatrudnie-
nia. Staramy siê równie¿ organizowaæ kursy w zawodach
na które jest sta³e zapotrzebowanie (sprzedawca, opera-
tor sprzêtu budowlanego, spawacz, operator obrabiarek
CNC).

Przygotowujemy siê do organizacji TARGÓW PRA-
CY, na których nie tylko osoby bezrobotne, ale równie¿
osoby poszukuj¹ce pracy  lub zamierzaj¹ce zmieniæ pracê
bêd¹ mog³y spotkaæ siê z konkretnymi pracodawcami.

Tu znajdziesz 200 ofert pracy w zawodach:
- pilarz - brukarz
- stolarz - �lusarz
- krojczy - szwacz
- spawacz - stra¿nik sw
- funkcjonariusz policji - mechanik
- elektromonter - operator maszyn
- pracownik produkcji - pracownik biurowy

     - i inne

Powiatowy Urz¹d Pracy  w Strzelcach Opolskich zaprasza na

Bezp³atnych porad udzielaæ bêd¹ przedstawiciele:
- Urzêdu Skarbowego, - Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, -
Okrêgowej Inspekcji Pracy
Porady dla osób zainteresowanych rozpoczêciem w³asnej dzia-
³alno�ci gospodarczej.
Mo¿liwo�æ skorzystania z doradztwa zawodowego.
Oferty pracy w ramach sieci EURES.
Powiatowy Urz¹d Pracy prowadzi³ bêdzie zapisy osób bezro-
botnych chc¹cych uczestniczyæ w szkoleniach zawodowych.

STRZELECKIE TARGI PRACY
27.03.2007 godz. 10 � 14

Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Op.


