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czy reprezentują międzynarodowe
przedsiębiorstwa, czy firmy o lokalnej działalności.
Pragniemy w ten sposób przyciągnąć zainteresowanie jak największej
liczby osób. Targi dają pracodawcom
ogromną szansę promocji pracy, staży oraz przygotowania zawodowego
wśród bezrobotnych i poszukujących
pracy. Umożliwiają bezpośredni
kontakt z potencjalnymi pracownikami, wymianę informacji oraz
wzajemnych oczekiwań. Stwarza to
firmom szansę na przekonanie odpowiadających profilem wykształcenia
osób do podjęcia pracy właśnie w ich
firmie. Ponadto osoby poszukujące
pracy mają możliwość porównania
ofert wielu pracodawców i wybrania
najatrakcyjniejszej dla nich oferty.
W trakcie targów planowany jest
również kolportaż folderu reklamowego zawierającego informacje o firmie i
jej ofertach. Ponadto patronat medialny nad organizacją targów objęli:
Radio Opole, Nowa Trybuna
Opolska, Telewizja Kablowa CITYSAT Gordzielik, TVP Opole.
Nasze Targi stwarzają firmom
wspaniałe możliwości nie tylko
rozwoju, ale i promocji swojej marki. Tak więc, jeśli Państwa firma w
najbliższej przyszłości zamierza zatrudnić nowych pracowników, lub
poszukuje specjalistów danej branży,
to oferta Targów jest najlepszą okazją
realizacji planów zatrudnieniowych.
W przypadku zainteresowania
naszą ofertą prosimy zgłosić udział
firmy w Targach poprzez wysłanie
zgłoszenia w terminie do 25.02.2008
roku

Może brykiety
ze słomy?
Pozostała po żniwach słoma to
dla wielu rolników niemały problem
- mówią Artur Hurek i Tadeusz Tarach z Krośnicy, którzy wystąpili z
pewną propozycją dla rolników. Do
tegorocznych żniw jezcze zostało
sporo czasu, ale rozważyć ten pomysł trzeba byłoby już teraz.
Nasza firma w czasie żniw 2008
roku rozpocznie produkcję brykietu
ze słomy. W związku z tym zwracamy się z ofertą współpracy do wszystkich rolników chcących sprzedawać
słomę zbożową i rzepakową. Oferty
prosimy zgłaszać telefonicznie lub
osobiście w siedzibie naszej firmy.
Oferta powinna zawierać:
-nazwa lub imię i nazwisko dostawcy
-ilość oraz rodzaj oferowanej słomy
-telefon kontaktowy
Oferujemy konkurencyjne ceny
oraz rzetelną obsługę.
Informacje telefoniczne:
-Artur Hurek, tel. 502296272
-Tadeusz Tarach, tel. 696492504
CENTRUM BIOMASY
ENERGETYCZNEJ Sp. z o.o.
Krośnica, ul.Wiejska 1
tel. 077 463 17 59

Praca szuka człowieka.
Człowiek szuka pracy.
- Strzeleckie Targi Pracy organizujemy już po raz drugi – mówi
Roman Kus, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach
Opolskich.
– Ubiegłoroczny efekt nie był zły:
dzięki tej imprezie kilkadziesiąt osób
znalazło zatrudnienie. Nie wszyscy
natychmiast, na drugi dzień po targach, mogło to być w dłuższej perspektywie czasowej, ale jednak liczy
się ostateczny rezultat: praca. Starali się o nią nie tylko bezrobotni, ale
także ci, którzy myśleli – z różnych
przyczyn - o zmianie miejsca pracy.
Opinie pracodawców uczestniczących w targach pracy również
były pozytywne; niektórzy z nich
zapewne wezmą udział także w tegorocznych. W tej chwili trudno mówić
o szczegółach, bo lista pracodawców
planujących w ten sposób pozyskać
nowych pracowników nie jest jeszcze zamknięta - strzelecki PUP przyjmuje zgłoszenia do 25 lutego.
- W tej chwili „pewniakiem” jest
spółka „Intersilesia” - ocenia Roman
Kus – „Kronospan” natomiast prawdopodobny. Wiele wskazuje na to, że
ta firma będzie chciała przynajmniej
część pracowników do strzeleckiego
zakładu znaleźć na marcowych targach, po to, by najpierw skierować
ich na szkolenie w macierzystym zakładzie.
Prawdopodobny jest też udział
policji i straży granicznej, która w
ubiegłym roku szukała aż 20 pracowników. Udziałem tej imprezie
zainteresowanych jest kilka firm z
Zawadzkiego: Walcownia Rur, TNS
i mniejsze zakłady.

Targi Pracy dają doskonałą okazję
na bezpośredni kontakt firm z przyszłymi pracownikami i możliwość
zapoznania ich z wymogami i oczekiwaniami obecnego rynku pracy.
Kogo szukają pracodawcy?
- Wyraźnie zmieniają się oczekiwania. Jeszcze niedawno poszukiwano młodych ludzi, najchętniej
bezpośrednio po szkole lub studiach,
dziś coraz częściej w cenie jest doświadczenie zawodowe i życiowe, a
więc na rynku pracy liczą się ludzie
w dojrzałym wieku. Istotne jest też
mniejsze prawdopodobieństwo niż
w przypadku osób młodych, że wyjadą za granicę – wyjaśnia R. Kus.
– Opolszczyzna nie odbiega w tym
względzie od reszty kraju, a trend do
zatrudniania osób po pięćdziesiątce
widoczny jest wszędzie.
Termin Targów Pracy został wybrany nieprzypadkowo tuż po świętach.
Pracodawcy liczą, że imprezą zainteresują się też ci, którzy na Wielkanoc
przyjadą w odwiedziny zza granicy.
Część z nich już myśli zdecydowanie
o powrocie, inni zaledwie rozważają
ten pomysł, ale jeśli tu znajdą na tyle
atrakcyjne oferty, kto wie, czy nie
przyspieszą pewnych decyzji…
A więc zapraszamy wszystkich na
Strzeleckie Targi Pracy!
Jeśli nie macie Państwo pracy lub myślicie o zmianie miejsca
zatrudnienia, przyjdźcie 27 marca
2008 roku w godzinach od 10.00
do 14.00, w hali sportowej Zespołu
Szkół Zawodowych w Strzelcach
Opolskich, ul. Powstańców Śl. 3.

KONSULTACJE
w dniu 22 lutego 2008
Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje w sprawie
propozycji zadań publicznych wpisanych w zakres zadań własnych powiatu,
a realizowanych w ramach „Programu Współpracy Powiatu Strzeleckiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008”.
Konsultacje odbędą się w dniu 22 lutego o godzinie 14:00 w sali narad
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2
(II piętro). W trakcie spotkania otrzymają Państwo ankiety, w których m.in.
będzie miejsce na wpisanie propozycji zadań, jakie Państwa zdaniem mógłby
wykonać powiat, a które ogłoszone byłyby w otwartym konkursie ofert i
docelowo zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.
Jakie zadania własne o charakterze ponadgminnym realizuje powiat, można sprawdzić na internetowej stronie powiatu w dziale NGO/ NGO-Przepisy/
Ustawa o samorządzie powiatowym (art. 4)
Ankiety oraz „Program Współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2008”
POBRAĆ MOŻNA NA STRONIE www.powiatstrzelecki.pl
oraz PRZESŁAĆ do 22 lutego NA ADRES E-MAIL: pcieg@powiatstrzelecki.pl

Firma transportowa szuka kierowców
Potrzebni trzej kierowcy na trasy międzynarodowe.
Kierunek - Wschód. Wymagane uprawnienia - C+E. Pożądana znajomość języka rosyjskiego i mechaniki samochodów VOLVO
Oferowane wynagrodzenie: 2500 netto plus premia od przejechanych
kilometrów.
P.U.H.P „EJK” Sp. z o.o., 47-120 Żędowice, ul. Stawowa 16,
tel/fax (077) 46 16 723 (kontakt cały dzień)

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Gogolińska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10
MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie min.
średnie
- staż pracy co najmniej
15 lat
- mile widziana
znajomość j. niem.

KSIĘGOWA

ZDZIESZOWICE

- staż pracy min.5 lat w
prowadzeniu pełnej
księgowości

TECHNOLOG

ZAWADZKIE

- wykształcenie min.
średnie techniczne

KOORDYNATOR
TRANSPORTU

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe
- znajomość j. ang.
- znajomość
INCOTERMS 2000

PIELĘGNIARKA

DOBRODZIEŃ

- wykształcenie średnie
kierunkowe

MAGISTER
FARMACJI

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie wyższe
kierunkowe

TECHNIK
FIZJOTERAPII

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie średnie
zawodowe lub wyższe

SPRZEDAWCA

TARGOWISKO:
STRZELCE
OPOLSKIE
ZAWADZKIE
OZIMEK

SPRZEDAWCA

STRZELCE
OPOLSKIE

KASJERSPRZEDAWCA
USŁUG SPORTOWOREKREACYJNYCH

STRZELCE
OPOLSKIE

SPRZĄTACZKA

ZAWADZKIE

KIEROWCA
AUTOKARU ,
MIKROBUSA

TRANSPORT
KRAJOWY I
ZAGRANICZNY

- prawo jazdy kat. D
- świadectwo kwalifikacji
na przewóz osób

KIEROWCA KAT.
„C+E”

TRANSPORT

- prawo jazdy kat. C+E,

KIEROWCA KAT.
„C+E”

STRZELCE
OPOLSKIE
+WG ZLECEŃ

- prawo jazdy kat. C+E

MECHANIK
BLACHARZ
SAMOCHODOWY

SZCZEPANEK

- wykształcenie zawodowe
kierunkowe
- mile widziane uprawnienia
mistrza

TRAKTORZYSTA

KROŚNICA
+WG ZLECEŃ

- prawo jazdy kat. T

STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie min.
zawodowe

STANOWISKO

ELEKTROMONTER
– MECHANIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
TOKARZ

DZIEWKOWICE

MALARZ LAKIERNIK
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH

STRZELCE
OPOLSKIE

ROBOTNIK
BUDOWLANY

STRZELCE
OPOLSKIE

BRUKARZ

KROŚNICA
+WG ZLECEŃ

BETONIARZ
OPERATOR WĘZŁA

STRZELCE
OPOLSKIE + WG
ZLECEŃ

OPERATOR
ŁADOWARKI

STRZELCE
OPOLSKIE + WG
ZLECEŃ

OPERATOR
KOPARKI

STRZELCE + WG
ZLECEŃ

SPAWACZ GAZOWY
MECHANIK
SAMOCHODOWY
PRACOWNIK
OCHRONY

STRZELCE
OPOLSKIE + WG
ZLECEŃ
STRZELCE
OPOLSKIE + WG
ZLECEŃ
STRZELCE
OPOLSKIE

- wykształcenie średnie

- wykształcenie zawodowe
- staż pracy min 2 lata

- mile widziane
doświadczenie

- upr. spawacza
- wykształcenie zawodowe
kierunkowe
- staż pracy 1 rok

