Jihočeský kraj – informace o počtu nezaměstnaných k 31.3.2012
K 31.3.2012 evidovaly úřady práce v Jihočeském kraji celkem 28 059
uchazečů o zaměstnání, což bylo o 1 337 uchazečů méně než v předchozím
měsíci, oproti březnu předchozího roku to bylo o 1 138 uchazečů méně.
Z celkového počtu nezaměstnaných bylo evidováno celkem 27 044 tzv.
dosažitelných uchazečů o zaměstnání, což bylo o 1 377 méně než v měsíci
únoru. Ve srovnání s březnem roku 2011 to bylo o 713 osob méně.
Ke konci března bylo evidováno 1 572 absolventů a mladistvých, což bylo
o 411 méně než v předchozím měsíci a o 442 méně než ve stejném měsíci
předchozího roku. Meziměsíční pokles byl zaznamenán také v počtu
evidovaných v kategorii osob se zdravotním postižením, ke konci měsíce března
bylo evidováno úřady práce 3 558 uchazečů (což je o 139 méně než ke konci
minulého měsíce, v porovnání s březnem loňského roku je to o 606 osob méně).
Ke konci března meziměsíčně vzrostl počet evidovaných volných
pracovních míst, proti konci února o 107 míst. Celkem bylo v Jihočeském kraji
evidováno 2 281 hlášených volných pracovních míst, na jedno takové pracovní
místo tak připadalo 12 uchazečů. V meziročním srovnání bylo v letošním březnu
evidováno o 373 volných pracovních míst více. Ve sledovaném měsíci jsme
tradičně zaznamenávali největší zájem o řidiče aut (převážně dálková nákladní
doprava), kuchaře, prodavače do směnných provozů a o kvalifikované
strojírenské profese. Ve sledovaném měsíci přetrvávala malá poptávka po
sezónních profesích (jako např. zedník, číšník a servírka).
Ke konci měsíce března míra nezaměstnanosti v kraji meziměsíčně
poklesla o 0,4 % na hodnotu 8,0 %. Z pohledu meziročního porovnání Jihočeský
kraj eviduje míru nezaměstnanosti nižší o 0,3 % než v březnu roku 2011.
Jihočeský kraj evidoval v březnu pátou nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci
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okresech Jihočeského kraje. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese
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nezaměstnanosti byla v okrese Č. Budějovice – 6,2 %.
V měsíci březnu se přišlo nově zaevidovat na úřady práce v kraji celkem
2 275 uchazečů, což bylo o 974 méně než v předchozím měsíci a o 819 méně
než ve stejném měsíci loňského roku. Vyřazeno bylo z evidencí úřadů práce
celkem 3 612 uchazečů (o 717 osob více než v únoru 2012), z toho umístěno do
zaměstnání bylo 2 933 uchazečů, což představuje 81,2 %.
V měsíci dubnu předpokládáme další snižování míry nezaměstnanosti, a
to především díky nástupu sezónních prací. Na trhu práce lze očekávat zklidnění
situace, které bude doprovázené i vyšší poptávkou zaměstnavatelů po nových
pracovnících.

