Královéhradecký kraj
Hodnota podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji
k 30. 6. 2013 klesla na 6,4 % (u mužů klesla na hodnotu 6,5%, u žen na 6,4%).
Během měsíce června byly v kraji nahlášeny tři hromadná propouštění. Počet nově
hlášených volných pracovních míst proti květnu stoupl. Počet absolventů středních
škol se poněkud snížil.
V měsíci červnu se počet uchazečů opět poněkud snížil. Oproti květnu je v evidenci
úřadů práce v kraji o 478 osob méně, tento počet zároveň představuje o 4 258
evidovaných osob více, než v červnu loňského roku. Podíl nezaměstnaných na
obyvatelstvu se snížil ve všech okresech kraje. Nejnižší hodnotu vykazuje okres Jičín
(5,4 %), okresem s nejvyšším podílem nezaměstnaných na obyvatelstvu zůstává
Trutnov, kde nezaměstnanost představuje hodnotu 8,1 % a okres tak přesahuje
průměr v ČR (7,3 %).
V evidenci úřadů práce v kraji bylo k 30. 6. 2013 celkem 24 598 uchazečů o
zaměstnání, což je o 478 osob méně než v dubnu a současně o 4 258 osob více než
v červnu předcházejícího roku. Nově se na úřadech práce v kraji zaevidovalo 1 803
uchazečů, evidenci ukončilo 2 281 uchazečů. V měsíci červnu se podařilo umístit
1 175 uchazečů. Počet dosažitelných uchazečů představuje 23 900 osob.
Počet volných pracovních míst se v průběhu měsíce června snížil na 1 758 volných
míst a také oproti červnu loňského roku je nahlášeno o 152 volných míst méně.
Přetrvává poptávka po profesích ve službách a ve strojírenství. Začínají se objevovat
sezónní pracovní místa. Na jedno volné pracovní místo připadá 14 uchazečů.
Struktura hlášených volných pracovních míst se nijak nezměnila, nejvíce žádanými
profesemi jsou i nadále číšníci a servírky, kuchaři, řidiči nákladních automobilů. Dále
firmy hledají obchodní zástupce, telefonní operátory a techniky - především
v oborech elektro a strojírenství - a svářeče.
V kraji je nahlášeno pouze 152 volných míst pro osoby se zdravotním postižením.
V evidenci je 2 492 osob se zdravotním postižením a jejich počet se během roku
snižuje jen velmi pozvolna.
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Počet evidovaných absolventů se od ledna neustále snižuje. V současné době je
v evidenci 1 051 absolventů, což je současně o 294 osob více než v červnu minulého
roku.
V měsíci červnu nebylo nahlášeno žádné hromadné propouštění. V okresech nebyly
zaznamenány žádné výrazné změny v počtu zaměstnanců, ať už negativní nebo
pozitivní.
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