Měsíční informace o trhu práce v Libereckém kraji – leden 2012
1.

Nezaměstnanost a volná pracovní místa

1.1 Počet uchazečů a faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti
Počet uchazečů se během ledna zvýšil z 23286 na 24083, tedy o 797 osob. V loňském roce bylo na konci ledna
v evidenci 25821 uchazečů, tedy o 1738 více než letos. Oproti předchozímu měsíci došlo ke zvýšení počtu žen
i počtu mužů v evidenci. Počet žen se zvýšil z 12009 na 12164 (tj. o 155 žen). Počet mužů vzrostl
z 11277 na 11919 (tj. o 642 mužů).
Zhoršení statistických ukazatelů trhu práce souvisí se sezónním faktorem. V lednu tak dochází pravidelně každý rok
k nárůstu počtu uchazečů a tím i míry nezaměstnanosti v Libereckém kraji. Ke zhoršení míry nezaměstnanosti přispěl
i pokles pracovní síly, která se k výpočtu míry nezaměstnanosti používá. Nejvyšší nárůst míry nezaměstnanosti
zaznamenal okres Liberec, kde došlo k meziměsíčnímu nárůstu o 0,6 %. V okresech Česká Lípa a Semily došlo
k nárůstu míry nezaměstnanosti o 0,5 % a v okrese Jablonec nad Nisou zůstala míra nezaměstnanosti na 8,5 %.
Meziměsíční indexy počtu uchazečů v jednotlivých okresech jsou tyto: Jablonec nad Nisou 100,3 %, Česká Lípa
103,9 %, Liberec 104,2 % a Semily 104,6 %.
1.2 Tok nezaměstnanosti
Nově se zaevidovalo 3345 uchazečů, vyřazeno jich bylo 2548, z toho umístěno 1677.
1.3 Zvláštní skupiny uchazečů
Počet mladistvých bez kvalifikace se zvýšil z 245 na 268 (o 23 mladistvých). Počet uchazečů se zdravotním
postižením se snížil z 2937 na 2927. Částečně nezaměstnaných uchazečů bylo celkem 1370, tj. 5,7 % z celkového
počtu.
1.4 Uchazeči s podporou v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci měsíce 4933 uchazečů, tj. 20,5 % z celkového počtu.
1.5 Dosažitelní uchazeči, míra nezaměstnanosti a porovnání s vývojem v ČR
Počet tzv. dosažitelných uchazečů, ze kterých se vypočítává míra nezaměstnanosti, se zvýšil z 22323 na 23106
(tj. o 783 osob), mezi ženami došlo k nárůstu z 11492 na 11629, mezi muži pak k nárůstu z 10831 na 11477.
Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji k 31. 1. 2012 činila 9,9 %. Oproti předchozímu měsíci tedy vzrostla
o 0,4 %. V meziročním srovnání došlo k poklesu o 0,6 % (před rokem činila 10,5 %). Míra nezaměstnanosti žen se
během ledna zvýšila o 0,2 % na 11,7 %. Míra nezaměstnanosti mužů vzrostla z 8,0 % na 8,6 %.
V celé republice došlo během ledna k nárůstu míry nezaměstnanosti z 8,6 % na 9,1 %. Nárůst republikové míry
nezaměstnanosti byl tedy vyšší než nárůst míry nezaměstnanosti v Libereckém kraji.
1.6 Volná pracovní místa
Během ledna klesl počet evidovaných volných pracovních míst v Libereckém kraji z 1780 na 1705 (tj. pokles
o 75 míst). Je nutno zohlednit skutečnost, že od 1. 1. 2012 nemají zaměstnavatelé povinnost hlásit volná pracovní místa
úřadům práce. Na jedno volné místo nyní připadá 14,1 uchazeče (v prosinci připadalo 13,1 uchazeče na 1 VPM).
Nejhorší situace je na Jablonecku, kde na jedno volné místo připadá 21,4 uchazeče, nejlepší pak na Liberecku, kde na
jedno volné místo připadá 10,1 uchazeče.
Nejvyšší počty volných míst nabízejí nyní tyto firmy:
V okrese Česká Lípa bylo nahlášeno nejvíce volných míst firmou Johnson Controls, která hledá
149 zaměstnanců (obsluha šicích a vyšívacích strojů) pro závod ve Stráži pod Ralskem a dalších
29 zaměstnanců na obdobnou pozici pro závod v České Lípě. Firma Mega Trucking Bohemia spol. s r.o. nahlásila
požadavek na 10 řidičů pro malou kamionovou dopravu. Firma Baku Crystal s.r.o. nabízí celkem 16 míst (obsluha
strojního zařízení, manipulační dělník, malíř skla, podkladář skla, mistr, dělník) a firma Crystal M.M.O., s.r.o. 16 míst
(brusič, foukač skla, tavič, kmenař apod.).
V okrese Jablonec nad Nisou bylo nahlášeno nejvíce volných míst firmou Aliamid plus s.r.o. (15 svářečů). Firma
OKO 69, s.r.o. hledá 10 pracovníků ostrahy, firma TKCZ s.r.o. nabízí místa pro 6 svářečů, subjekt Markéta Kuncová
hledá 6 lektorů angličtiny. Celkem 5 řidičů autobusů hledá firma BusLine a.s., 5 šiček
a vyšívačů firma Ing. Petr Kříž a 5 obchodních zástupců najde uplatnění ve firmě ČSOB Pojišťovna, a.s.
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V okrese Liberec má nejvyšší požadavek firma Branaldi, s.r.o., která nabízí volná místa pro 34 dělníků – výrobků
z kartónu a papíru. Dlouhodobě má požadavek Krajská nemocnice v Liberci, která nabízí celkem
33 volných míst (lékaři, zdravotní sestry, radiologičtí asistenti, laboranti, fyzioterapeut apod.). SVT - Středisko
vzdělávání a testování, s.r.o. zaměstná 20 lektorů. Společnost BusLine a.s. hledá 19 řidičů autobusů v městské
hromadné dopravě. Monroe Czechia s.r.o. nabízí celkem 11 volných míst (montážní dělníci, nákupčí, účetní, technici
kontroly apod.). Dále firma SOVA Liberec s.r.o. poptává 11 míst (strojní inženýři a svářeči). Firma Helicar a.s. nabízí
volná místa pro řidiče nákladních automobilů a instruktora autoškoly a 10 řidičů pro autobusy hledá firma ČSAD
Liberec a.s. Agentury jako např. KVS Trading s.r.o. nabízí 59 míst zejména pro montážní a pomocné dělníky, skladníky
– řidiče VZV a Sorting Live poptávají 41 míst (technici, dělníci ve výrobě). Osobám zdravotně postiženým (OZP) jsou
nabízena pracovní místa v chráněných dílnách Amulet především v profesích montážní dělník a řidič VZV (20 míst).
V okrese Semily byl nahlášen nejvyšší požadavek firmou Hloušková Semily, která hledá 20 šiček. Masarykova
městská nemocnice v Jilemnici nabízejí celkem 11 volných míst pro lékaře a sestry. Firma
M-stom group s.r.o. Turnov hledá 10 leštičů kovů a firma Beneš a Lát nabízí celkem 7 míst (slévač, nástrojař,
seřizovač).
2.

Rekvalifikace

2.1 Rekvalifikace
Do rekvalifikací nastoupilo během ledna 55 nových uchazečů. Naproti tomu rekvalifikace ukončilo‚
45 uchazečů. Celkem nyní navštěvuje rekvalifikační kurzy 51 uchazečů.

Ing. Petr Malkovský, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci, 8. 2. 2012
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