Královéhradecký kraj
Hodnota podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji
k 30. 11. 2013 v porovnání s minulým měsícem se zvýšila na 6,8 % (u mužů na
6,7%, u žen na 7%). V porovnání s předchozím měsícem se počet nově hlášených
volných pracovních míst snížil o 213 míst a počet absolventů středních škol se snížil
o 69 absolventů.
Oproti lednu je v evidenci o 1 373 uchazečů o zaměstnání méně. Podíl
nezaměstnaných na obyvatelstvu v okresech Královéhradeckého kraje: nejnižší
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nezaměstnaných dlouhodobě vykazuje okres Trutnov (8,6 %), okres tak přesahuje
průměr v ČR (7,7 %).
V evidenci úřadu práce v kraji bylo k 30. 11. 2013 celkem 25 927 uchazečů o
zaměstnání, což je o 412 osob více než v říjnu a současně o 3 055 osob více než ve
stejném měsíci předcházejícího roku. Nově se na úřadech práce v kraji zaevidovalo
2 496 uchazečů, evidenci ukončilo 2 084 uchazečů a podařilo se umístit 864
uchazečů. Počet dosažitelných uchazečů představuje 25 119 osob.
Počet volných pracovních míst se v průběhu listopadu snížil na 1 335 VPM. Je
nahlášeno o 28 VPM méně jak v listopadu loňského roku.
Přetrvává poptávka po profesích ve strojírenství, v gastronomii a v dopravě. Na jedno
volné pracovní místo připadá 19,4 uchazeče. Nejvíce žádanými profesemi jsou i
nadále kuchaři, číšníci, servírky, řidiči nákladních automobilů, obchodní zástupci a
další.
V kraji je nahlášeno pouze 289 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením. V evidenci je 2 588 osob se zdravotním postižením a jejich počet se
během roku zásadně nemění.
Počet evidovaných absolventů se od ledna do srpna 2013 neustále snižoval,
od měsíce září je zaznamenán nárůst. V současné době je v evidenci 1 766
absolventů, což je o 229 osob více než v listopadu minulého roku.

V listopadu nebylo nahlášeno hromadné propouštění.
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