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POWIAT STR Z E LE C K I

Tradycyjny
Produkt
Opolszczyzny
2007
Zarz¹d Województwa Opolskiego , juz po raz trzeci, w ramach dzia³añ podejmowanych w celu identyfikacji, promocji i rozwoju produktu
tradycyjnego w województwie opolskim og³asza konkurs pn. Tradycyjny Produkt Opolszczyzny .
Celem Konkursu jest wzmocnienie pozycji rynkowej produktów o
charakterze lokalnym odznaczaj¹cych
siê tradycyjn¹ metod¹ wytwarzania
oraz ich promocja. Konkurs ma sprzyjaæ powstaniu rynku produktów wysokiej jakoci, dostêpnych dla konsumentów i oferowanych przez producentów z województwa opolskiego.
Dzia³anie ma równie¿ na celu przygotowanie wytwórców takich produktów do ubiegania siê o ich rejestracjê w Unii Europejskiej.
Tegoroczna edycja Konkursu jest
przeznaczona przede wszystkim dla
producentów produktów tradycyjnych, którzy chc¹ braæ udzia³ w budowaniu rynku produktów wysokiej
jakoci, tradycyjnych, uto¿samianych
z regionem.
Nabór wniosków bêdzie trwa³ od
1 sierpnia do 31 padziernika 2007
r. Rozstrzygniêcie Konkursu nast¹pi
do dnia 23 listopada br , po rozpatrzeniu wniosków przez Komisjê
Konkursow¹.
Regulamin konkursu i formularz
zg³oszenia mo¿na pobraæ ze strony:
www.umwo.opole.pl
Nagrody w wysokoci 1000 z³
otrzyma 10 produktów, które zostan¹
ocenione zgodnie z przyjêtymi kryteriami. Zapraszamy do udzia³u i sk³adania wniosków wszystkich zainteresowanych.
Zg³oszenia prosimy
kierowaæ na:
Departament Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Referat Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 077/ 54 16 424

Impel Cleaning Sp z o.o.

Szukamy
pracowników
Szanowni Pañstwo!
Obecnie poszukujemy sprz¹taj¹cych do placówki medycznej na
terenie Strzelec Opolskich. Praca
w pe³nym wymiarze godzinowym, ok. 940z³ brutto, umowa
zlecenie. Jako Zak³ad Pracy Chronionej zatrudnimy tak¿e osoby
niepe³nosprawne. Zapewniamy
terminow¹ wyp³atê wynagrodzenia. Od Kandydatów oczekujemy
odpowiedzialnoci, chêci do pracy i dyspozycyjnoci. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
pod nastêpuj¹cym numerem telefonu: 510 011 673 (Kierownik
Zespo³u - Anna Stanek).
Beata Gêbara
Specjalista ds. Personalnych
Impel Cleaning Sp z o.o.
tel. 071/374 84 75
tel. kom. 510 012 514

UWAGA!
MO¯LIWOÆ ZDOBYCIA BARDZO
ATRAKCYJNEGO ZAWODU!!!
BEZP£ATNE KURSY KWALIFIKACYJNE
DLA ROLNIKÓW ORAZ CZ£ONKÓW
ICH RODZIN
DLA KOBIET:
v Kurs w zawodzie FLORYSTKA (artystyczne uk³adanie rolin  kompozycji kwiatowych)
v Kurs w zawodzie PROJEKTANTKA MA£YCH OGRODÓW
v Kurs w zawodzie WIZA¯YSTKA z elementami kosmetyki twarzy
v Kurs kwalifikacyjny OPIEKUNKA OSÓB STARSYCH
v Kurs w zawodzie PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
z obs³ug¹ u¿ytkowych programów komputerowych
DLA MÊ¯CZYZN
v Kurs w zawodzie SPAWACZ metoda TIG w tym uprawnienia Euronormy
v Kurs w zawodzie BRUKARZ operator ubijarek i zagêszczarek wibracyjnych
v Kurs w zawodzie KONSERWATOR TERENÓW ZIELONYCH operator pi³ mechanicznych do cinki drzew
v Kurs w zawodzie PROJEKTANT MA£YCH OGRODÓWW bezp³atnych kursach mog¹ braæ udzia³: rolnicy (op³acaj¹cy sk³adkê KRUS) oraz
ich domownicy (wymagane zameldowanie na pobyt sta³y)  mieszkaj¹cy na wsi lub w miastach woj. Opolskiego do 20 tys. mieszkañców. W
kursach nie mog¹ braæ udzia³u studenci studiów dziennych (stacjonarnych).
ZAPISY PRZYJMUJE ORAZ INFORMACJI UDZIELA:
Towarzystwo Owiatowo  Naukowe INTER  WIEDZA
Kompleksowe Systemy Edukacyjne
Opole, ul. Damrota 10, II piêtro
Tel. 0-668-809-237, (077) 456-65-68, (077) 453-02-55 w.341,
(077) 454-58-66 w. 341
www.interwiedza.pl

e-mail: biuro@interwiedza.pl

Projekt Nowe kwalifikacje szans¹ na pracê poza sektorem rolniczym jest
finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz rodków bud¿etu pañstwa.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 30 wrzenia 2007r.
Karty zg³oszeñ mo¿na otrzymaæ w Wydziale Rolnictwa
i Ochrony rodowiska w Starostwie Strzeleckim (III p.)

Dyrektor Specjalnego Osrodka Szkolno- Wychowawczego w Lesnicy
ul. Kozielska 20, 47-150 Lesnica,
poszukuje nizej wymienionych pracowników
(zatrudnienie od 03.09.2007r.):
1. NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU  KUCHARZ MALEJ GASTRONOMII
- wyksztalcenie srednie techniczne kierunkowe lub tytul mistrza w zawodzie,
- kwalifikacje pedagogiczne,
- kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki,
2. NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MURARSKIEGO
- wyksztalcenie srednie techniczne kierunkowe lub tytul mistrza w zawodzie,
- kwalifikacje pedagogiczne,
- kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
3. NAUCZYCIEL KATECHETA
- wyksztalcenie wyzsze magisterskie  teologia w zakresie katechetycznopastoralnym,
- kwalifikacje pedagogiczne,
- kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
4. NAUCZYCIEL TECHNOLOGII KRAWIECTWA
- wyksztalcenie wyzsze magisterskie  w specjalnosci zgodnej lub zblizonej z nauczanym przedmiotem,
- kwalifikacje pedagogiczne,
- kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
5. NAUCZYCIEL PRZYRODY
- wyksztalcenie wyzsze magisterskie,
- kwalifikacje pedagogiczne,
- kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
6. NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
- wyksztalcenie wyzsze magisterskie,
- kwalifikacje pedagogiczne,
- kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

OFERTY PRACY

POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10

STANOWISKO
KONSULTANT
DS. OBS£UGI KLIENTA

PREZENTER HANDLOWY

PRACOWNIK BIUROWY

DORADCA
- KONSULTANT

KSIÊGOWA
PRACOWNIK DZIA£U
LOGISTYKI  OPIEKUN
MAGAZYNU
MAGAZYNIER
MAGAZYNIER

STRZELCE OP.

- min. rednie
- dowiadczenie
w sprzeda¿y i obs³udze
osób indywidualnych
- znajomoæ komputera
- dowiad. w sprzeda¿y
i negocjacjach (2lata)
- wykszt. min. rednie
- prawo jazdy kat. B
STRZELCE OP. - wy¿sze
- bieg³a znajomoæ jêzyka
angielskiego
- prawo jazdy kat. B
- znajomoæ komputera
KOLONOWSKIE - rednie
+ TEREN
- mile widziana znajomoæ
j. angielskiego
i niemieckiego
- prawo jazdy kat.B
ZDZIESZOWICE - dowiadczenie
w prowadzeniu pe³nej
ksiêgowoci
ROZMIERZ
- rednie
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.

MAGAZYNIER
 SPRZEDAWCA
KIEROWCA

STRZELCE OP.

KIEROWCA KAT. B
KIEROWCA
KAT. C+E
KIEROWCA KAT. C+E

STRZELCE OP.
TRANSPORT
MIÊDZYN.
TRANSPORT
KRAJOWY
TRANSPORT
KRAJOWY
I MIÊDZYN.
STRZELCE OP.
+ OKOLICE
STRZELCE OP.

KIEROWCA AUTOKARU
KIEROWCA AUTOKARU
FRYZJER

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

MIEJSCE
PRACY

KRAJ

-

prawo jazdy kat. C
wykszta³cenie zawodowe
prawo jazdy kat. B
mile widziane uprawnienia
na wózek wid³owy
- min. rednie
- obs³uga komputera
- dowiadczenie
w prowadzeniu auta
dostawczego do 3t.
- dowiad. w zawodzie
- mile widziane ADR
- do przyuczenia
- badania na przewóz osób
za granicê
- prawo jazdy kat. D

- wykszta³cenie zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- ukoñczenie kursu
fryzjerskiego
BARMANKA, BUFETOWA
SUCHA
- dyspozycyjnoæ
KELNER, BUFETOWA
STRZELCE OP. - min. zawodowe
- znajomoæ
j. niemieckiego w stopniu
podstawowym
UBOJOWY, RZENIK
STANISZCZE WLK - wykszta³cenie zawodowe
- do przyuczenia
POMOCNIK KUCHARZA
GÓRA W. ANNY - mile widziane zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
KUCHARZ
STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
KUCHARZ
IZBICKO
- wykszta³cenie zawodowe
PIEKARZ
PIOTRÓWKA
SPRZEDAWCA
ZAWADZKIE
- wykszta³cenie rednie
- obs³uga komputera
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjnoæ
SPRZEDAWCA
STRZELCE OP. MONTER KABIN
KOLONOWSKIE - rednie techniczne
SANITARNYCH
PRACOWNIK PRODUKCJI
STRZELCE OP. - praca na okres wakacji
LUSARZ
STRZELCE OP. - zawodowe kierunkowe
BLACHARZ SAM.
KRONICA
- zawodowe kierunkowe
- mile widziane
dowiadczenie
MURARZ
WG ZLECEÑ
ROBOTNIK BUDOWLANY
WG ZLECEÑ
 MURARZ
MALARZ BUDOWLANY
WG ZLECEÑ
- dowiadczenie
TAPICER
OLSZOWA
- dowiadczenie
OPERATOR MASZYN
DYLAKI,
KRAPKOWICE
PRACOWNIIK PRODUKCJI STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
lub rednie, wskazane
techniczne, mechaniczne
NAUCZYCIEL
RASZOWA
- wykszta³cenie wy¿sze
PRZEDSZKOLA
z przygotowaniem
pedagogicznym na
kierunku wychowanie
przedszkolne

