Měsíční informace o trhu práce v Libereckém kraji – červenec 2011
1.

Nezaměstnanost a volná pracovní místa

1.1 Počet uchazečů a faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti
Počet uchazečů se během července zvýšil z 22771 na 23167, tedy o 396 osob. Před rokem byl počet uchazečů
24789, tzn., že meziroční index je 93,5 %. Oproti předchozímu měsíci došlo ke zvýšení počtu žen a mírnému snížení
mužů v evidenci. Počet žen se zvýšil z 11948 na 12348 (tj. o 400 žen). Počet mužů velmi mírně klesl, konkrétně
z 10823 na 10819 (tj. o 4 muže).
V průběhu měsíce července došlo k nárůstu míry nezaměstnanosti ve všech okresech Libereckého kraje. Příčinou
tohoto nárůstu byla obvyklá prázdninová nezaměstnanost pedagogických pracovníků, nižší umísťovací aktivita žen
a vstup nové absolventské vlny na trh práce. Nejvýraznější nárůst míry nezaměstnanosti zaznamenaly okresy Česká
Lípa a Jablonec nad Nisou (míra nezaměstnanosti zde vzrostla o 0,4 %). V okrese Semily došlo k nárůstu míry
nezaměstnanosti o 0,3 % a v okrese Liberec vzrostla míra nezaměstnanosti o 0,1 %. Pokles evidovaných podle
vykonávaných profesí byl zaznamenán u řidičů a obsluhy pojízdných zařízení, řemeslníků a kvalifikovaných
pracovníků na stavbách, obsluhy stacionárních strojů a zařízení a technických pracovníků v oblasti vědy a techniky.
K nárůstu naopak došlo zejména u specialistů v oblasti výchovy a vzdělávání, mezi pracovníky osobní péče v oblasti
vzdělávání a všeobecnými administrativními pracovníky. Meziměsíční indexy počtu uchazečů v jednotlivých okresech
jsou tyto: Jablonec nad Nisou 102,4 %, Česká Lípa 102,6 %, Liberec 100,5 % a Semily 102,7 %. V měsíci červenci
nebylo hlášeno žádné hromadné propouštění.
1.2 Tok nezaměstnanosti
Nově se zaevidovalo 2513 uchazečů, vyřazeno jich bylo 2117, z toho umístěno 1292.
1.3 Zvláštní skupiny uchazečů
Počet absolventů se zvýšil, a to ze 724 na 766 (nárůst o 42 absolventů). Před rokem bylo evidováno
848 absolventů. Počet mladistvých bez kvalifikace se zvýšil z 317 na 319. Počet uchazečů se zdravotním postižením
se snížil z 3097 na 3086. Částečně nezaměstnaných uchazečů bylo celkem 1699, tj. 7,3 % z celkového počtu.
1.4 Uchazeči s podporou v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci měsíce 5702 uchazečů, tj. 24,6 % z celkového počtu.
1.5 Dosažitelní uchazeči, míra nezaměstnanosti, mikroregiony a porovnání s vývojem v ČR
Počet tzv. dosažitelných uchazečů Počet tzv. dosažitelných uchazečů, ze kterých se vypočítává míra
nezaměstnanosti, se zvýšil z 21724 na 22282 (tj. o 558 osob), mezi ženami došlo k nárůstu z 11353 na 11867, mezi
muži pak k nárůstu z 10371 na 10415.
Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji k 31. 7. 2011 činila 9,4 %. Oproti předchozímu měsíci tedy vzrostla
o 0,3 % (před rokem činila 10,4 %). Míra nezaměstnanosti žen vzrostla z 11,3 % na 11,8 %, míra nezaměstnanosti
mužů se zvýšila o 0,1 % na 7,6 %.
Z hlediska míry nezaměstnanosti v jednotlivých mikroregionech je nejhorší situace na Novoměstsku (14,9 %),
Frýdlantsku (14,5 %), Cvikovsku (12,7 %), Novoborsku (11,6 %), Tanvaldsku (11,4 %) a Doksku (11,4 %). Naopak
nejnižší míru nezaměstnanosti mají Turnovsko (8,0 %), Hodkovicko (8,0 %), Jilemnicko (8,1 %)
a Jablonecko (8,2 %).
V celé republice vzrostla v červenci míra nezaměstnanosti z 8,1 % na 8,2 % (ve srovnání s ČR byl nárůst míry
nezaměstnanosti v Libereckém kraji o 0,2% vyšší).
1.6 Volná pracovní místa
Z hlediska volných míst byl červencový vývoj nepříznivý. Došlo k poklesu počtu volných míst z 1805 na 1780
(tj. pokles o 25 míst). Na jedno volné místo nyní připadá 13,0 uchazeče (v červnu připadalo 12,6 uchazeče
na 1 VPM). Nejhorší situace je na Jablonecku, kde na jedno volné místo připadá 20,0 uchazeče, nejlepší pak
na Liberecku, kde na jedno volné místo připadá 10,6 uchazeče.
Nejvyšší počty volných míst nabízejí nyní tyto firmy:
V okrese Česká Lípa nabízí nejvíce volných míst firma Johnson Controls, která hledá 155 zaměstnanců (obsluha
šicích a vyšívacích strojů) pro závod ve Stráži pod Ralskem a dalších 24 zaměstnanců na obdobnou pozici pro závod
v České Lípě.
V okrese Jablonec nad Nisou patří mezi početnější starší poptávka po 6 lektorech angličtiny pro subjekt Markéta
Kuncová, firma Resolve, s.r.o. dále hledá 10 výrobců bižuterie, Agentura Promotion, v.o.s. nabízí
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5 míst pro obchodní zástupce a firma Aliamid plus s.r.o. hledá 15 svářečů pro práci v Německu. Dále je poptáváno
10 obsluhujících pracovníků na výrobu pryže u agentury práce Index Nosluš s.r.o., 5 obchodních zástupců ve firmě Jiří
Strnad a 5 řidičů autobusů pro firmu BusLine a.s. Nově je poptáváno 10 zedníků firmou PAX stavební s.r.o. – Jablonec
nad Nisou.
V okrese Liberec má dlouhodobě nejvyšší požadavek Krajská nemocnice v Liberci, která nabízí celkem 51 volných
míst (lékaři, zdravotní sestry, radiologičtí asistenti, fyzioterapeut apod.). Firma Prettl Automotive Czech s.r.o. nabízí
12 míst (elektromechanici, technici), firma KVS Trading s.r.o. nabízí 10 míst pro pracovníky na obsluhu strojů, firma
Branaldi hledá 13 montážních dělníků, firma GEA LVZ nabízí celkem 9 míst (páječi, technici). Firma Monroe Czechia
s.r.o. nabízí 14 míst (svářeč, nákupčí, strojní inženýr apod.), firma Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. nabízí
13 míst (mistr, mechanik a kvalitář). Celkem 11 míst (řidič, dispečer, referent) hledá firma Helicar, s.r.o. Firma Fehrer
Bohemia, s.r.o. hledá 10 montážních dělníků a 1 technika kontroly kvality. Celkem 10 obchodních zástupců hledá
Generali pojišťovna, a.s.
V okrese Semily nabízejí nemocnice v Semilech a Jilemnici celkem 21 volných míst pro lékaře, sestry
a fyzioterapeuta. Firma Fashion Style – Postforming Elemente, s.r.o. hledá 15 manipulačních dělníků do výroby, firma
VVISS Žernov hledá 10 dělníků v zemědělství, subjekt Hloušková Semily hledá 20 šiček, firma Triga MF Lomnice n.
P. nabízí 9 míst (svářeč, horizontkář, technolog), 10 míst (technolog, seřizovač, obchodní zástupce apod.) nabízí firma
Beneš a Lát. Firma Nadoko s.r.o. Turnov nabízí 7 míst pro automechaniky a řidiče nákladních automobilů. Hotel Sklář
Harrachov hledá 6 recepčních, kuchařů a číšníků a další 4 místa pro číšníky, šéfkuchaře a recepční nabízí firma Resort
s.r.o. Harrachov. Firma Sklostroj, s.r.o. Turnov nabízí 5 míst (strojírenský technik, IT administrátor apod.) a 5 prodejců
po telefonu hledá firma URP s.r.o. Turnov. Firma Boon Style, s.r.o. Jilemnice nabízí 4 místa (malíř, elektrikář apod.).
2.

Aktivní politika zaměstnanosti

2.1 Nově umístění uchazeči
V měsíci červenci se na veřejně prospěšné práce umístilo 66 uchazečů a na společensky účelná pracovní místa
28 uchazečů. Samostatně výdělečnou činnost s finanční pomocí ÚP zahájilo 5 uchazečů. Připomeňme, že veřejně
prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa jsou obecně hrazena ze dvou zdrojů. Částečně ze státního
rozpočtu a částečně z ESF.
2.2 Bilance obsazených míst na konci sledovaného měsíce
V současné době je na programech APZ umístěno celkem 4033 občanů. Dominují tyto programy: účast
v projektech ESF, programy chráněných dílen a pracovních míst pro občany se zdravotním postižením, veřejně
prospěšné práce, podpora samostatně výdělečné činnosti a program společensky účelných pracovních míst.
2.3 Rekvalifikace
Do rekvalifikací nastoupilo během července 87 nových uchazečů. Naproti tomu rekvalifikace ukončilo‚
226 uchazečů. Celkem nyní navštěvuje rekvalifikační kurzy 65 uchazečů.

Ing. Petr Malkovský, ÚP v Liberci, 9. 8. 2011
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