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

Nezaměstnanost a volná pracovní místa

1.1 Počet uchazečů a faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti
Počet uchazečů se během září snížil z 23053 na 22776, tedy o 277 osob. Před rokem byl počet uchazečů 24008,
tzn., že meziroční index je 94,9 %. Oproti předchozímu měsíci došlo ke snížení počtu žen i mužů v evidenci. Počet žen
se snížil z 12406 na 12144 (tj. o 262 žen). Počet mužů klesl z 10647 na 10632 (tj. o 15 mužů).
Pokles míry nezaměstnanosti zaznamenal v průběhu měsíce září pouze jeden okres, a to konkrétně Liberec (míra
nezaměstnanosti zde klesla o 0,2 % na 8,9 %). V ostatních okresech Libereckého kraje zůstala míra nezaměstnanosti na
srpnových hodnotách (Česká Lípa – 10,9 %, Jablonec nad Nisou – 8,5 % a Semily – 8,6 %). Stejně jako v srpnu došlo
i v září k pravidelnému nárůstu počtu evidovaných absolventů (nárůst o 384 absolventů). Pokles evidovaných uchazečů
podle vykonávaných profesí byl zaznamenán zejména u specialistů v oblasti vzdělávání, montážních dělníků výrobků
a zařízení, pracovníků v oblasti prodeje a odborných pracovníků v obchodní sféře. K nejvýraznějšímu nárůstu naopak
došlo u všeobecných administrativních pracovníků a pracovníků v oblasti osobních služeb. Meziměsíční indexy počtu
uchazečů v jednotlivých okresech jsou tyto: Jablonec nad Nisou 99,2 %, Česká Lípa 99,9 %, Liberec 97,6 % a Semily
99,3 %.
1.2 Tok nezaměstnanosti
Nově se zaevidovalo 3433 uchazečů, vyřazeno jich bylo 3710, z toho umístěno 2149.
1.3 Zvláštní skupiny uchazečů
Počet absolventů se zvýšil, a to z 964 na 1348 (nárůst o 384 absolventů). Před rokem bylo evidováno
1345 absolventů. Počet mladistvých bez kvalifikace se snížil z 302 na 253. Počet uchazečů se zdravotním postižením
se snížil z 3011 na 2911. Částečně nezaměstnaných uchazečů bylo celkem 1686, tj. 7,4 % z celkového počtu.
1.4 Uchazeči s podporou v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci měsíce 5066 uchazečů, tj. 22,2 % z celkového počtu.
1.5 Dosažitelní uchazeči, míra nezaměstnanosti, mikroregiony a porovnání s vývojem v ČR
Počet tzv. dosažitelných uchazečů, ze kterých se vypočítává míra nezaměstnanosti, se snížil z 22176 na 21947
(tj. o 229 osob), mezi ženami došlo k poklesu z 11923 na 11693, mezi muži pak k nárůstu z 10253 na 10254.
Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji k 30. 9. 2011 činila 9,2 %. Oproti předchozímu měsíci tedy klesla
o 0,1 % (před rokem činila 10,0 %). Míra nezaměstnanosti žen klesla z 11,8 % na 11,6 %. Míra nezaměstnanosti mužů
zůstala na hodnotě 7,5 %.
Z hlediska míry nezaměstnanosti v jednotlivých mikroregionech je nejhorší situace na Novoměstsku (14,4 %),
Frýdlantsku (13,8 %), Cvikovsku (12,2 %), Doksku (12,0 %), Tanvaldsku (11,6 %) a Novoborsku (11,4 %) Naopak
nejnižší míru nezaměstnanosti mají Hodkovicko (8,0 %), Turnovsko (8,0 %), Jablonecko (8,1 %),
a Jilemnicko (8,2 %).
V celé republice došlo během září k poklesu míry nezaměstnanosti z 8,2 % na 8,0 %.
1.6 Volná pracovní místa
Během září došlo k poklesu počtu volných pracovních míst z 1808 na 1792 (tj. pokles o 16 míst). Na jedno volné
místo nyní připadá 12,7 uchazeče (v srpnu připadalo 12,8 uchazeče na 1 VPM). Nejhorší situace je
na Jablonecku, kde na jedno volné místo připadá 19,0 uchazeče, nejlepší pak na Liberecku, kde na jedno volné místo
připadá přibližně 10 uchazečů (konkrétně 9,7 uchazeče).
Nejvyšší počty volných míst nabízejí nyní tyto firmy:
V okrese Česká Lípa nabízí nejvíce volných míst firma Johnson Controls, která hledá 146 zaměstnanců (obsluha
šicích a vyšívacích strojů) pro závod ve Stráži pod Ralskem a dalších 15 zaměstnanců na obdobnou pozici pro závod
v České Lípě. Firma Trucking.cz s.r.o. hledá 10 řidičů pro malou kamionovou dopravu a subjekt Dušan Valášek hledá
10 svářečů – zámečníků.
V okrese Jablonec nad Nisou patří mezi početnější starší požadavek na 6 lektorů angličtiny pro subjekt Markéta
Kuncová, 5 obchodních zástupců do firmy Jiří Strnad, 15 svářečů pro práci v Německu
u zaměstnavatele Aliamid plus s.r.o., 5 řidičů autobusů pro firmu BusLine a.s. a 8 montážních dělníků pro pracoviště
agentury práce Manpower spol. s r.o. v Jablonci nad Nisou. Nově je poptáváno 11 svářečů ve firmě Larisa Ilusca.
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V okrese Liberec má dlouhodobě nejvyšší požadavek Krajská nemocnice v Liberci, která nabízí celkem
36 volných míst (lékaři, zdravotní sestry, radiologičtí asistenti, laboranti, fyzioterapeut apod.). Firma KVS Trading s.r.o.
nabízí 23 míst pro pracovníky na obsluhu strojů. Firma Sorting Live s. r. o. přijme techniky kontroly kvality (15 míst).
Firma Matador Automotive Czech s.r.o. nabízí 13 míst (svářeči, technici, kvalitáři apod.) a firma Magna Exteriors
& Interiors (Bohemia) s.r.o. nabízí 12 míst (nástrojáři, mistři, mechanik, seřizovači apod.). Celkem 10 míst (operátoři
bezp. služeb apod.) hledá firma 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o. Celkem 19 montážních dělníků a 4 seřizovače
a obsluhu strojů hledá pracovní agentura Edymax Holding, a.s. Formíře a jádraře hledá firma Vish s.r.o. (10 míst).
Osobám zdravotně postiženým (OZP) jsou nabízena pracovní místa v chráněných dílnách Amulet (29 míst).
V okrese Semily nabízejí nemocnice v Semilech a Jilemnici celkem 19 volných míst pro lékaře, sestry, laboranty
a fyzioterapeuta. Firma Hloušková Semily hledá 20 šiček, 8 míst (technolog, seřizovač, obchodní zástupce apod.) nabízí
firma Beneš a Lát. Firma Wassa Mírová p.K. hledá 15 kartonážních dělníků, firma Triga MF Lomnice n. P. nabízí
7 míst (svářeč, horizontkář, technolog). Firma Nadoko s.r.o. Turnov nabízí 7 míst pro automechaniky a řidiče
nákladních automobilů. Celkem 6 zaměstnanců na pozice strojírenský mistr, referent nákupu, manažer kvality apod.
hledá firma Brano Jilemnice. Hotel Sklář Harrachov hledá 5 recepčních, kuchařů a číšníků. Firma Stemro Jablonec nad
Jizerou nabízí 5 pracovních míst (stavební technik, obsluha betonárky, řidič,…) a 5 prodejců po telefonu hledá firma
URP s.r.o. Turnov.
2.

Aktivní politika zaměstnanosti

2.1 Nově umístění uchazeči
V měsíci září se na veřejně prospěšné práce umístilo 168 uchazečů a na společensky účelná pracovní místa
45 uchazečů. Samostatně výdělečnou činnost s finanční pomocí ÚP zahájilo 9 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 3898 občanů. Dominují tyto programy: účast
v projektech ESF, program společensky účelných pracovních míst, veřejně prospěšné práce, podpora samostatně
výdělečné činnosti, programy chráněných dílen a pracovních míst pro občany se zdravotním postižením.
2.3 Rekvalifikace
Do rekvalifikací nastoupilo během září 31 nových uchazečů. Naproti tomu rekvalifikace ukončilo‚
90 uchazečů. Celkem nyní navštěvuje rekvalifikační kurzy 25 uchazečů.
3.

Ukazatele vyhodnocované čtvrtletně

3.1 Dlouhodobá nezaměstnanost
Ve třetím čtvrtletí roku 2011 se snížil počet uchazečů nezaměstnaných déle než rok z 8421 na 8262. Tento
počet představuje 36,3 % všech uchazečů v kraji. Zvýšil se počet uchazečů nezaměstnaných déle než dva roky –
ze 4534 na 4659.
3.2 Cizí státní příslušníci na našem trhu práce
Cizí státní příslušníky sledujeme ve třech kategoriích – jsou to cizinci s povolením, cizinci s informační kartou
a občané zemí Evropského hospodářského prostoru (tj. Evropská unie plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
a Švýcarska. U cizinců s povolením (dominují mezi nimi Ukrajinci) došlo k poklesu z 1587 na 1547. Počet cizinců
s informační kartou (zpravidla cizinci s trvalým pobytem, mezi nimiž je opět nejvíce Ukrajinců) se oproti předchozímu
čtvrtletí zvýšil z 1092 na 1100 a počet občanů EHP a Švýcarska (převážně jde o slovenské a polské občany) se zvýšil
ze 4916 na 5350. Celkem je tedy v Libereckém kraji zaměstnáno 7997 cizích státních příslušníků, což je o 402 více
než před třemi měsíci.

Ing. Petr Malkovský, ÚP v Liberci, 11. 10. 2011
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