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S T R Z E L E C K I

OFERTY PRACY

Przed konferencj¹
o powiatowym rynku pracy
Czego oczekuj¹ przedsiêbiorcy? Chcieliby zatrudniæ

alizowaniu

projektu

w

ramach

ZPORR Priorytet II Dzia³anie 2.1,
pt. Diagnoza potrzeb zatrudnieniowych i rozwojowych strzeleckich
pracodawców, wspó³finansowanego
przez Europejski Fundusz Spo³eczny. Wartoæ tego projektu, który bêdzie realizowany od pocz¹tku stycznia do koñca padziernika br. wynosi
139.476 z³.
-

Potrzeby pracodawców w regio-

nie rozpoznane zostan¹ dziêki wywiadom bezporednim, przeprowadzonym przez wyspecjalizowan¹ firmê badawcz¹ wród 620 przedsiêbiorstw i instytucji, z których 600
zatrudnia mniej ni¿ 50 osób  mówi
Roman Kus, zastêpca dyrektora
strzeleckiego Powiatowego Urzêdu
Pracy.  Dotychczas oczekiwania
pracodawców co do kszta³towania siê
rynku pracy próbowalimy analizowaæ sami, na podstawie ankiet przeprowadzanych wród pracodawców
na terenie powiatu i opracowywa-

ników w kierunkach i zawodach pozwalaj¹cych na zaspokojenie potrzeb
pracodawców, a wiêc ograniczenie

nych w³asnymi si³ami. Jednak pre-

bezrobocia na rynku pracy w powie-

cyzyjne okrelenie potrzeb w tym

cie strzeleckim.

zakresie wymaga sprawnego aparatu
badawczego, wiarygodnych pomia-

Ten w³anie projekt, tu omówio-

rów i ocen. Dlatego te¿ musimy tym

ny bardzo skrótowo, szczegó³owo

razem skorzystaæ z us³ug profesjo-

prezentowany bêdzie 27 stycznia w

nalistów, na co zostanie og³oszony

siedzibie starostwa na konferencji pt.

przetarg.

Analiza sytuacji na rynku pracy w

Wyniki badania ankietowego ujê-

powiecie strzeleckim. Jej wspó³or-

te zostan¹ w specjalnie opracowanym

ganizatorami s¹ starosta strzelecki i

biuletynie, w którym zawarta bêdzie

zarz¹d Stowarzyszenia Rozwój i

charakterystyka strzeleckiego rynku

Gospodarka.

pracy, oraz lista zawodów i kwalifi-

A program konferencji zapowia-

kacji poszukiwanych przez lokal-

da siê bardzo interesuj¹co. Wys³uchaæ

nych pracodawców. W minionym

bêdzie mo¿na wyst¹pieñ opolskich

roku na rynku pracy w powiecie strze-

nej w powiecie, migracji zarobkowej

miczne zak³adów pracy by³y przy-

z tego terenu, kszta³ceniu m³odzie¿y

czyn¹ zwalniania pracowników. Spo-

i zatrudnianiu jej na lokalnym rynku

ry odsetek osób znalaz³ siê bez pra-

pracy, a prof. Rauziñski, niekwestio-

cy w³anie z powodu niespe³nienia

nowany autorytet w dziedzinie de-

oczekiwañ pracodawców. Aby takie

mografii, wyg³osi wyk³ad pt. Regio-

sytuacje nie powtarza³y siê w przy-

bociem. Natomiast wprowadzeniem

jednostek szkol¹cych, szkó³ ponad-

w tematykê konferencji bêdzie omó-

gimnazjalnych, a tak¿e jednostek sa-

wienie rozmiarów i struktury bezro-

morz¹du terytorialnego z potrzeba-

bocia w powiecie strzeleckim.

mi pracodawców. Konsekwencj¹ ta-

m.g.

WA¯NE DLA OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
O FE R TA

szkolenia kursowego dla osób

szkolenia kursowego dla osób

niepe³nosprawnych

niepe³nosprawnych

ze schorzeniami narz¹dów

ze schorzeniami narz¹du ruchu

ruchu w zakresie

Centrum Kszta³cenia i Rehabilitacji Sp z o.o. w Kon-

prawa jazdy kat. B

stancinie przedstawia Pañstwu ofertê kursów komputerowych dla osób niepe³nosprawnych. W/w szkolenia prowadzone s¹ od 1992 r. I ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹ wród osób niepe³nosprawnych ze wzglêdu na realizowany program po³¹czony /. rehabilitacj¹
medyczn¹ i spo³eczn¹.
Termin rozpoczêcia w/w szkoleñ / edycja 3 kwiet-

Orodek Szkolenia Kierowców CKiR sp. z o.o. w
Konstancinie-Jeziomie przedstawia Pañstwu ofertê
kursów na prawo jazdy dla osób niepe³nosprawnych
po³¹czony z rehabilitacj¹ medyczn¹ i spo³eczn¹.
Termin rozpoczêcia szkoleñ:
I edycja 4.04.2005

nia do 18 maja i // edycja 20 maja 25 czerwca 2005r.
O przyjêciu kandydata decyduje kolejnoæ przyjmowanych zg³oszeñ. Za przyjmowanie zg³oszeñ odpowiedzialni s¹ pracownicy Orodka Szkolenia Kursowego:
Tel/fax:(22)756-30-65,
ewnt. 756-32-40 w.301
e-mail:szkolenia@ckir.pl

Osoba skierowana na kurs powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
-

skierowanie z PUP na szkolenie

-

skierowanie od lekarza I kontaktu na rehabilitacjê
wraz z dokumentacj¹ lekarsk¹ dot. schorzenia

-

wykszta³cenie rednie - w przypadku kursu z
podstawami ksiêgowoci, pozosta³e kierunki - wykszta³cenie mo¿e byæ zawodowe. ewentualnie

-

zdolnoæ do samoobs³ugi, je¿eli osoba takiej nie
posiada, to na kurs zostanie przyjêta wraz z w³asnym opiekunem na kurs nie zostan¹ zakwalifikowane osoby z upoledzeniem umys³owym,
chorob¹ alkoholow¹, padaczk¹

Szczegó³owe informacje nt. szkolenia mo¿na
uzyskaæ w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich tel. 461 33 81.

- 16.05.2005
- 30.06.2005

IV edycja

- 15.09.2005

V edycja

- 02.11.2005.

Mo¿liwe s¹ równie¿ indywidualne skierowania na
wczeniejsze kursy. O przyjêciu kandydatów decyduje kolejnoæ przyjmowanych zg³oszeñ.

mail: naukajazdy@ckir.pl.
Osoba skierowana na kurs powinna spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:
-

skierowanie z PUP na szkolenie

-

skierowanie od lekarza PÓZ na rehabilitacjê wraz
z dokumentacj¹ lekarsk¹ dot. schorzenia

-

zawiadczenie o braku przeciwwskazañ do prowadzenia pojazdów mechanicznych wydane przez
lekarza uprawnionego do badañ na prawo jazdy

-

informacja o nazwie i adresie organu wydaj¹cego

P R A C O D AW C Y:

PIELÊGNIARKI

STRZELCE OP.

- rednie kierunkowe

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

- wykszt. gastron.; - sta¿ pracy 2 lata;

3/4 etatu

STRZELCE OP.

- min. sanitarne;

FRYZJER STYLISTA

STRZELCE OP.

SZWACZ-PRASOWACZ

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA

IZBICKO

KASJER  SPRZEDAWCA

BARMANKA

BUFETOWA-KELNERKA
KUCHARKA
MONTER WI¥ZEK

- wykszta³cenie zasadnicze lub rednie

- miel widziane pr. jazdy kat. B;
- aktualna ks. zdrowia,

ALBERT

SZWACZKA

STRZELCE OP.
B£OTNICA

STRZELECKA

- aktualna ks. zdrowia
_

- wykszt. zawodowe, dowiadczenie

- wykszt. zaw., - stop. niepe³nosprawnoci
_

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie rednie; - mile widziana

STRZELCE OP.

- wykszt. podstawowe lub zawodowe;

DYLAKI,

znajomoæ jêzyka obcego w stopniu pods.

- dowiadczenie

- wykszta³cenie zawodowe,

KRAPKOWICE

- manualnoæ, rozró¿nianie kolorów

RATOWNIK MEDYCZNY

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie min. rednie medyczne

SPEC. DS. MARKETINGU

G¥SIOROWICE

IN¯. MECHANIK

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie wy¿sze,

- b. dobra znajomoæ j. angielskiego;

- znajomoæ programu AUTO-CAD
o kierunku ratownik medyczny

- wykszta³cenie rednie;

- obs³uga urz¹dzeñ biurowych;

- znajomoæ bran¿y mechanicznej,

INFORMATYK

SPECJALISTA LINIOWY
DS. SIECI WI-FI

MONTER RUSZTOWAÑ
MAGAZYNIER

OCHRONIARZ

- min. rednie, - znaj. sieci komp.

KRAPKOWICE

- pr. jazdy kat. B

(PRACA W TERENIE)
TEREN

CA£EGO KRAJU

STRZELCE OP.

ELEKTRONIK

STOLARZ LUB

STOLARZ MEBLOWY

STOLARZ

STOLARZ

POMOCNIK STOLARZA
STOLARZ

STOLARZ MEBLOWY

¯ÊDOWICE

STRZELCE OP.

STRZELCE OP.
KIELCZA

STRZELCE OP.

SPAWACZ

ZDZIESZOWICE

SPAWACZ

G¥SIOROWICE

OPERATOR HDS
(1osoba)

OPERATOR POMPY
SZTETTER(1osoba)

STRZELCE OP.

BLACHARZ SAM.
MECH. MASZYN

MECH. SAM. CIÊ¯AR.

 KIEROWCA KAT. C+E
ELEKTRYK SAM.

PRAC. TRANSPORTU

LAKIERNIK SAM.
MECHANIK SAM.

LUB SLUSARZ

KIEROWCA KAT. C+E

(1/2 etatu)

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

MECHANIK I ELEKTRYK

I SPALINOWYCH,

LUSARZ  SPAWACZ

KIEROWCA CI¥GNIKA
 OPERATOR DWIGU

DRWAL MOTORNICZY

NAUCZYCIEL FIZYKI

MGR FARMACJI

I TECHNIK FARMACJI

MGR FARMACJI

TECHNOLOG SPEC.

PZRETW. MIÊSNEGO
CUKIERNIK

CUKIERNIK
i PIEKARZ

PRAC. FIZYCZNY

- OBS£UGA OBORY

SZLIFIERZ

_

- wykszta³cenie zawodowe

_

- wykszt. zawodowe; - dowiadczenie
- wykszt. zawodowe, - dowiadczenie
_

- wykszt. zawodowe; -upr.

- upr. dozorowe lub upr. podst. MAG

- wykszt. kierunkowe, upraw. spawalnicze

- dowiadczenie zawodowe;

- upr. na dwig, upr. na sam. ciê¿arowy,
upr. na urz¹dzenie  pompa Sztetter

_
_

KRAJ

SUCHA

KRAPKOWICE
STRZELCE OP.
ROZMIERZ
DZIEWKOWICE
KRAJ

ZA GRANICA
KRAJ

CZECHY

S£OWACJA

STRZELCE OP.
KRAJ

ZDZIESZOWICE
LESNICTWO

KLUCZ I £¥KI
KOZIELSKIE
IZBICKO

ZDZIESZOWICE

_
- wiadectwo kwalifikacji

- 2 lata praktyki

- sta¿ pracy 5 lat

- upraw. na wózki o napêdzie gazowym

- wykszt. zaw., - aktualna ks. zdrowia
- praktyka
_

- praktyka; - wiadectwo kwalifikacji;
- wiadectwo kwalifikacji,
- mile widziane ADR

- wykszt. zaw., - upr. do spaw. MAG i TIG,

- dowiadczenie zawodowe.
_

- wykszta³cenie

mechanicznym

zawodowe o kierunku

- sta¿ pracy w lesie, kurs obs³ugi pi³y mot.

- wykszt. wy¿sze pedagog. - kierunkowe
- wykszt. wy¿sze; - min. 5 lat sta¿u pracy

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie wy¿sze

STRZELCE OP.

- wykszt. rednie, - dowiadczenie

STRZELCE OP.
OTMICE

- wykszt. zawodowe; - sta¿ pracy 3-5 lat
- mo¿liwoæ przyuczenia

BRZEZINA

- upr. na ci¹gnik

RASZOWA

- staz pracy ok. 5 lat

(1 osoba)

TOKARZ

( 1 osoba)

prawo jazdy w miejscu
-

zamieszkania

-

jedno zdjêcie legitymacyjne.

Kurs obejmuje 30 godzin zajêæ teoretycznych oraz 30
godzin zajêæ praktycznych.
Szczegó³owe informacje nt. szkolenia mo¿na
uzyskaæ w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzelcach Opolskich tel. 461 33 81.

MIG-TIG

- wykszta³cenie zawodowe w bran¿y

lusarskiej lub tech. Budowy maszyn,

STRZELCE OP.

LOKOMOTYW ELEKT.

KIEROWCA KAT.C+E

- wykszta³cenie zawodowe

- wykszta³cenie zawodowe

SIERONIOWICE
KRAPKOWICE

MECH. SAM.

- licencja I i II stopnia

- sta¿ pracy 4 lata

MYLINA

RZENIK

PIEKARZ/CIASTKARZ

- prawo jazdy kat. B mile widziane C;

- upr. na wózek wid³owy

STRZELCE OP.

KOLONOWSKIE

PIOTRÓWKA

LUSARZ-SPAWACZ

_

- wykszta³cenie min. zawodowe;

- wiadectwo kwalifikacji E do 1Kv

STRZELCE OP.

PIEKARZ

- wykszta³cenie rednie/ wy¿sze;

KRAPKOWICE

TAPICER

RZENIK

- znajomoæ jêzyka niemieckiego

STRZELCE OP.

STRZELCE OP.,

STRZELCE OP.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ telefonicznie (0-22) 75471-81 w godz. 12.00- 13.30, fax (0-22) 756-30-65, e-

podstawowe na kurs komputerowy podstawowy

II edycja
III edycja

OCZEKIWANIA

PRACY

nalne i lokalne metody walki z bezro-

sz³oci - niezbêdne jest zapoznanie

WYMAGANIA

MIEJSCE

naukowców o sytuacji demograficz-

leckim nie tylko przyczyny ekono-

O FE R TA

STANOWISKO

kacji i przekwalifikowania pracow-

szko³y funkcjonuj¹ce na terenie powiatu strzeleckiego?

Pracy w Strzelcach Opolskich po zre-

tel. 462 18 10

nie, szkolenie, podnoszenie kwalifi-

kwalifikacjach? W jakich zawodach powinny kszta³ciæ

Na te i inne pytania powinien po-

ul. Gogoliñska 2 a,

47-100 Strzelce Opolskie

kich dzia³añ powinno byæ kszta³ce-

pracowników, ale nie mog¹ znaleæ osób o odpowiednich

znaæ odpowiedzi Powiatowy Urz¹d

POWIATOWY URZ¥D PRACY

FORTE VITA POLSKA S.C.
w Strzelcach Opolskich

zatrudni: MAGAZYNIERA-KIEROWCÊ
wymagania i szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ

w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Strzelcach Opolskich

