
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:

G£ÓWNY KSIÊGOWY STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
  ekonomiczne(3 letnia
  praktyka w ksiêgowo�ci)
  lub �rednie( 6 letnia
  praktyka w ksiêgowo�ci)

ASYSTENT STRZELCE OP. - wykszta³cenie wy¿sze
  (technologia ¿ywno�ci,
  dietetyka, zdrowie pu-
  bliczne, biologia, bio-
  technologia, chemia,
  analityka medyczna
- po¿¹dana znajomo�æ
  HACCP,
- obs³uga komputera

TECHNOLOG ZAWADZKIE - wykszta³cenie min.
  �rednie techniczne

TECHNOLOG ZGODNE - wykszta³cenie wy¿sze-
Z TERENEM   komputerowe wspoma-
DZIA£ANIA   ganie projektowania i ba-

PRACODAWCY   dania maszyn
- obs³uga programów
  komputerowych
  (np. Inwentor)

KIEROWNIK SKLEPU STRZELCE OP. - do�wiadczenie w pro-
  wadzeniu sklepu

PRACOWNIK OBS£UGI
STACJI PALIW ¯ÊDOWICE - znajomo�æ obs³ugi

  komputera,
- uprawnienia na pro-
  wadzenie stacji paliw

MAGAZYNIER STRZELCE OP. - wykszta³cenie min. za-
   wodowe,
- mile widziane upr. na
  wózki wid³owe

SPRZEDAWCA TARGOWISKO:
STRZELCE OP.
ZAWADZKIE

OZIMEK
SZWACZKA STRZELCE OP.
STRA¯NIK OCHRONY STRZELCE OP. - niekaralno�æ,

- mile widziana grupa
  inwalidzka, licencja
  pracownika ochrony

TECHNIK STRZELCE OP.
FIZJOTERAPII LUB LE�NICA  - wykszta³cenie kierun-

  kowe �rednie lub
  wy¿sze

KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT - prawo jazdy kat. C+E,
MIÊDZYN. - kurs przewozu rzeczy

KIEROWCA KAT. �C+E� STRZELCE OP.
+WG ZLECEÑ - prawo jazdy kat. C+E

PRZEPALACZ GAZOWY STRZELCE OP. - uprawnienia przepalacza
  gazowego

�LUSARZ STRZELCE OP.
MONTER KONSTRUKCJI ZGODNE - wykszta³cenie zawodowe
METALOWYCH Z TERENEM - uprawnienia spawalnicze

DZIA£ANIA
PRACODAWCY

TRAKTORZYSTA KRO�NICA - prawo jazdy kat. T
+WG ZLECEÑ

MALARZ LAKIERNIK STRZELCE OP. - wykszta³cenie zawodowe
POJAZDÓW SAM. - sta¿ pracy min 2 lata
ROBOTNIK BUD. STRZELCE OP.
BRUKARZ STRZELCE OP.
SPAWACZ GAZOWY DZIEWKOWICE - upr. spawacza
PRACOWNIK OCHRONY STRZELCE OP. - niekaralno�æ

Spotkanie osób zainteresowanych
prac¹ w POLICJI,

odbêdzie siê dnia 11 marca 2008r.
od godziny 9:00

w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Strzelcach Opolskich.

Pod takim has³em 21 lutego w
�Browarze Centrum� odby³o siê spo-
tkanie lokalnych przedsiêbiorców z
przedstawicielami Powiatowego Urzê-
du Pracy oraz CTC Polska, na którym
obecny by³ równie¿ starosta strzelec-
ki Józef Swaczyna oraz przedstawi-
ciele Urzêdu Skarbowego.

W spotkaniu zorganizowane w ra-
mach projektu �Urz¹d pracy partne-
rem dla pracodawców. Modernizacja
systemu wspó³pracy publicznych s³u¿b
zatrudnienia z pracodawcami� reali-
zowanego przez firmê CTC ze �rod-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego uczestniczy³o blisko 40 mi-
kroprzedsiêbiorców z powiatu strze-
leckiego, zainteresowanych prezen-
tacj¹ mo¿liwo�ci pozyskania �rodków
unijnych na rozwój przedsiêbiorczo-
�ci oraz us³ug i instrumentów, jakimi
dysponuje Urz¹d Pracy by wspieraæ
pracodawców.

W aktualnych warunkach spo³ecz-
no � gospodarczych informacja i wie-
dza jest podstawowym elementem s³u-
¿¹cym do podejmowania decyzji,
zw³aszcza decyzji gospodarczych,
biznesowych. Dlatego te¿ inspiracj¹
przedmiotowego spotkania by³o prze-
kazanie informacji, które dla rozwoju
przedsiêbiorczo�ci s¹ strategiczne �
jakie s¹ mo¿liwo�ci pozyskania ze-
wnêtrznego �ród³a finansowania dla
firmy, która zamierza siê rozwijaæ i
tworzyæ nowe miejsca pracy.

URZ¥D  PRZYJAZNY

G³ównie uczestnikami spotkania
by³y osoby, które skorzysta³y ze
wsparcia finansowego oferowanego
przez Urz¹d Pracy na uruchomienie
w³asnego przedsiêwziêcia. Dzi� oso-
by te po etapie samozatrudnienia
przechodz¹ do etapu generowania
nowych miejsc pracy i zatrudniania
osób bezrobotnych. St¹d niezwykle
istotna jest inicjatywa organizowania
tego typu imprez, których rezultatem
powinno byæ nawi¹zanie wspólnego
dialogu i wypracowanie wspólnej dla
Urzêdu Pracy i przedsiêbiorców stra-
tegii dzia³ania.

Wydaje siê, ¿e dobrym pomys³em
by³o zorganizowanie tej imprezy poza
murami urzêdu, w mniej formalnej at-
mosferze, a pozytywny odbiór
uczestników i ich opinie przekonuj¹
o s³uszno�ci podjêtej decyzji.

Inicjowanie tego typu dzia³añ ma
s³u¿yæ wypracowaniu konkurencyj-
nej pozycji publicznych s³u¿b zatrud-
nienia na rynku jako zaufanego part-
nera dla biznesu. Kolejnym tego typu
przedsiêwziêciem bêd¹ Strzeleckie
Targi Pracy, które odbêd¹ siê 27 mar-
ca br.

Dorota Kozo³up

Jeszcze niedawno pisali�my o
przygotowaniach do tegorocznych
Targów Pracy; dzi� ju¿ wszystko jest
zapiête na ostatni guzik � mówi Ro-
man Kus, wicedyrektor strzeleckiego
PUP � organizatora imprezy.
- Liczba wystawców � pracodaw-
ców � jest porównywalna z ubieg³o-
roczn¹ imprez¹ � do pocz¹tku marca
zg³osi³o siê ich 14, ale ilo�æ ofert pra-
cy zg³oszonych przez nich jest impo-
nuj¹ca: ponad 200. Bêdzie wiêc w
czym wybieraæ i przebieraæ - jak wi-
daæ sytuacja na rynku pracy w na-
szym powiecie zmienia siê dynamicz-
nie, co tylko powinno cieszyæ.
- Kto szuka pracowników?
- Najogólniej mówi¹c � wielkie kon-

Przyjd� na TARGI PRACY!

Do wyboru ponad 200 ofert!

Przypominamy:
27 marca 2008 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 przyjd� do hali
sportowej Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Strzelcach Opolskich, ul. Po-
wstañców �l. 3 na �Strzeleckie Targi Pracy�.

cerny, które inwestuj¹ w naszym po-
wiecie i firmy, które ju¿ na naszym
terenie funkcjonuj¹, a przy tym maj¹
ugruntowan¹, mocn¹ pozycjê � odpo-
wiada R. Kus.
- Firmy szukaj¹ sta³ych pracow-
ników czy na czas okre�lony?
- Tego typu impreza jak Targi Pra-
cy nie zak³ada ¿adnych ograniczeñ
czasowych, dlatego i u nas wachlarz
ofert jest spory: firmy szukaj¹ sta¿y-
stów, pracowników tymczasowych i
sta³ych. Dla wielu osób te ostatnie z

oczywistych wzglêdów s¹ najbardziej
interesuj¹ce, a i firmy chc¹ zapewniæ
sobie dobrze wykwalifikowan¹, sta-
biln¹ kadrê.  Nie wyobra¿am sobie,
by ci pracodawcy, którzy zamierzaj¹
najpierw przeszkoliæ nowych pra-
cowników w swoich macierzystych
jednostkach - i planuj¹ kilkutygodnio-
we szkolenia � zamierzali ich zatrud-
niaæ przez krótki okres.

Ka¿dy, kto chce znale�æ pracê lub
zmieniæ miejsce zatrudnienia � powi-
nien siê tu znale�æ.

Nie masz czasu na sprz¹tanie
domu? Porz¹dki w ogrodzie? Sko-
rzystaj z naszych us³ug! Wszystko
zrobimy za Ciebie.

Strzelecka Spó³dzielnia Socjalna
�Sydoraj� uruchomi³a swoja dzia³al-
no�æ w dniu 1 grudnia 2006 roku. Pra-
cownikami spó³dzielni socjalnej zosta-
³y absolwentki zajêæ w Centrum Inte-
gracji spo³ecznej, które w wyniku 12-
miesiêcznego uczestnictwa naby³y
okre�lonych umiejêtno�ci niezbêdnych
do prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci
spo³eczno-gospodarczej w formie
spó³dzielni socjalnej. Spó³dzielnie so-
cjalne to nowe formy zatrudnienia
stopniowo rozwijaj¹ce siê w Polsce,
których uruchomienie sta³o siê mo¿li-
we dziêki wej�ciu w ¿ycie Ustawy o
spó³dzielniach socjalnych. Spó³dziel-
nie socjalne prowadz¹ dzia³alno�æ
³¹cz¹c¹ cele gospodarcze i spo³eczne.
Celem Strzeleckiej Spó³dzielni Socjal-
nej �Sydoraj� jest wspólne prowadze-
nie przedsiêbiorstwa oraz w³¹czenie
spó³dzielców w ¿ycie spo³eczne i za-
wodowe rozumiane jako odbudowa-

Porz¹dki zrobimy za Ciebie
nie i podtrzymanie umiejêtno�ci
uczestniczenia w ¿yciu spo³eczno�ci
lokalnej i pe³nienia ról spo³ecznych w
miejscu pracy, zamieszkania lub po-
bytu, odbudowanie i podtrzymanie
zdolno�ci do samodzielnego �wiad-
czenia pracy na rynku pracy. Obsza-
rami funkcjonowania spó³dzielni so-
cjalnych w Polsce s¹: us³ugi socjalne,
ochrona zdrowia, ochrona �rodowiska,
edukacja, badania naukowe, kultura,
zagospodarowanie wolnego czasu oraz
ubezpieczenia wzajemne.
Strzelecka Spó³dzielnia Socjalna �Sy-
doraj� prowadzi dzia³alno�æ w zakre-
sie prac porz¹dkowych, us³ug socjal-
nych, prac przygotowawczych i wy-
konawczych na dzia³kach ogrodo-
wych, rabatach kwiatowych, terenach
zielonych (przekopywanie, nasadza-
nie, koszenie, porz¹dkowanie), pielê-
gnacji grobów, prania tapicerek spe-

cjalistycznym sprzêtem. Spó³dzielnia
Socjalna gromadzi wokó³ siebie coraz
wiêcej zwolenników swojej dzia³alno-
�ci, odbiorców us³ug wykonywanych
na rzecz spo³eczno�ci lokalnej.
Zachêcamy Pañstwa do wst¹pienia w
grono osób korzystaj¹cych z mo¿li-
wo�ci wykonania okre�lonych prac
przez Spó³dzielniê Socjaln¹, tym sa-
mym przyczyniaj¹c siê do rozwoju
elementów ekonomii spo³ecznej na
terenie naszego powiatu.

Jak mo¿na siê
z nami skontaktowaæ?

Oto nasz adres:
Strzelce Opolskie,
ul. Krakowska 4;

W godz. 7.00 � 15.00
pod nr tel. 077 461 23 29

Przez ca³y dzieñ
� tel. kom 0507 242 859

Przeka¿ 1% podatku
na CENTRUM INTEGRACJI SPO£ECZNEJ

w Strzelcach Opolskich.
Numer KRS 0000113477


