Královéhradecký kraj
Míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 7. 2011 se zvýšila na
6,9 % (u mužů na 5,8%, u žen na 8,3%). Jedná se o zvýšení 0,2 p. b. oproti
předchozímu měsíci. Od začátku roku 2011 míra nezaměstnanosti v kraji postupně
klesala. Počet nově hlášených volných pracovních míst se neměnil. Počet absolventů
středních škol stoupl o 78 absolventů oproti předcházejícímu měsíci.
Oproti lednu je v evidenci o 4 396 uchazečů méně. V červenci došlo ke zvýšení míry
nezaměstnanosti ve všech okresech. Největší nezaměstnanost je stále v okrese
Trutnov, kde míra nezaměstnanosti dosáhla 8,5 %, a okres tak přesahuje průměr
v ČR (8,2%).
V evidenci úřadů práce v kraji bylo k 31. 7. 2011 celkem 20 466 uchazečů o
zaměstnání, což je o 4 396 osob méně než v lednu a zároveň o 688 osob méně než
ve stejném měsíci předcházejícího roku. Nově se na úřadech práce v kraji
zaevidovalo 2 811 uchazečů, evidenci ukončilo 2 288 uchazečů. V měsíci červenci
se podařilo umístit 1 426 uchazečů.
Počet volných pracovních míst se v průběhu července nezměnil 2 085. Je nahlášeno
o 304 VPM více než v červenci loňského roku.
Naplno běží práce v zemědělství, stavebnictví a další například výkopové práce,
sklizeň ovoce apod. Dále probíhají práce v souvislosti s letní turistickou sezónou.
Struktura hlášených volných pracovních míst se tak výrazně neměnila, kromě
tradičních „nedostatkových“ techniků (strojních, elektro a dalších), byli nejvíce
poptávanými profesemi kuchaři, číšníci, servírky, pomocníci, uklízeči, řidiči
nákladních automobilů, prodavači, operátoři call centra, obchodní zástupci a další.
Nadále také platilo to, co platí již dlouhé období, že úřad práce (KrP) eviduje
nedostatečnou nabídku volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
192 VPM. Počet těchto osob v evidenci je 2 698 a jejich počet se během roku
zásadně nemění.
Od července 2011 dochází ke zvýšení počtu absolventů na 914, je to o 78
absolventů více než v předchozím měsíci a o 15 více než ve stejném měsíci
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minulého roku. V září 2011 dosáhne počet evidovaných absolventů maxima. Od října
bude docházet opět k poklesu.
V okrese Rychnov nad Kněžnou pokračoval nábor zaměstnanců do firmy ŠKODA
AUTO Kvasiny.
V Červenci bylo v kraji nahlášeno jedno hromadné propouštění.
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