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

Nezaměstnanost a volná pracovní místa

1.1 Počet uchazečů a faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti
Počet uchazečů se během června snížil z 22604 na 22264, tedy o 340 osob. V loňském roce bylo na konci června v
evidenci 22771 uchazečů, tedy o 507 více než letos. Oproti předchozímu měsíci došlo ke snížení počtu žen i počtu
mužů v evidenci. Počet žen se mírně snížil z 11888 na 11805 (tj. o 83 žen). Počet mužů v evidenci klesl výrazněji,
konkrétně z 10716 na 10459 (tj. o 257 mužů).
V červnu pokračoval pokles počtu evidovaných uchazečů a míry nezaměstnanosti. Jedná se o čtvrtý měsíc v řadě,
během kterého k tomuto poklesu došlo. S ohledem na vývoj v předchozích letech lze v příštím měsíci očekávat opačný
vývoj a mělo by tedy dojít k nárůstu počtu uchazečů a zvýšení míry nezaměstnanosti. Výraznější pokles byl
zaznamenán mezi evidovanými muži, což lze přisoudit sezónnosti. K poměrně značnému poklesu došlo mezi
evidovanými absolventy, což se však v příštím měsíci díky nové absolventské vlně s velkou pravděpodobností změní.
Pokles míry nezaměstnanosti vykázaly dva okresy Libereckého kraje. V okrese Česká Lípa klesla hodnota míry
nezaměstnanosti o 0,2 %, v Jablonci nad Nisou pak došlo k poklesu o 0,1 %. V ostatních okresech zůstala míra
nezaměstnanosti na květnové hodnotě. Ke konci června byla míra nezaměstnanosti v jednotlivých okresech
Libereckého kraje následující: Česká lípa – 10,8 %, Jablonec nad Nisou – 8,2 %, Liberec – 9,1 % a Semily – 8,7 %.
Meziměsíční indexy počtu uchazečů v jednotlivých okresech jsou: Česká Lípa 97,6 %, Jablonec nad Nisou 98,0 %,
Liberec 98,9 % a Semily 99,7 %.
1.2 Tok nezaměstnanosti
Nově se zaevidovalo 1385 uchazečů, vyřazeno jich bylo 1725, z toho umístěno 1142.
1.3 Zvláštní skupiny uchazečů
K 30. 6. 2012 bylo v evidenci celkem 707 absolventů (o 69 méně než v květnu) a 266 mladistvých do 18 let
(o 13 méně než v minulém měsíci). Počet uchazečů se zdravotním postižením se zvýšil z 2830 na 2832. Částečně
nezaměstnaných uchazečů bylo celkem 2163, tj. 9,7 % z celkového počtu.
1.4 Uchazeči s podporou v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci měsíce 4220 uchazečů, tj. 19,0 % 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 snížil z 21599 na
21356 (tj. o 243 osob), mezi ženami došlo k poklesu z 11327 na 11314, mezi muži pak k poklesu z 10272 na 10042.
Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji k 30. 6. 2012 činila 9,3 %. Oproti předchozímu měsíci tedy klesla
o 0,1 %. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o 0,2 % (před rokem činila 9,1 %). Míra nezaměstnanosti žen se oproti
minulému měsíci nezměnila a zůstala na hodnotě 11,5 %. Míra nezaměstnanosti mužů činila na konci června 7,6 %, což
představuje meziměsíční pokles o 0,2 %.
V celé republice došlo během června k poklesu míry nezaměstnanosti z 8,2 % na 8,1 %. Pokles republikové míry
nezaměstnanosti byl tedy stejný jako v Libereckém kraji.
1.6 Volná pracovní místa
Počet evidovaných volných pracovních míst v Libereckém kraji se během června snížil z 2076 na 2015 (tj. pokles
o 61 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 11,0 uchazeče (v květnu připadalo
10,9 uchazeče na 1 VPM). Nejhorší situace je na Semilsku, kde na jedno volné místo připadá 15,5 uchazečů, nejlepší
pak na Liberecku, kde na jedno volné místo připadá 8,3 uchazečů.
Nejvyšší počty volných míst nabízejí nyní tyto firmy:
V okrese Česká Lípa bylo nahlášeno nejvíce volných míst firmou Johnson Controls, která hledá
100 zaměstnanců (obsluha šicích a vyšívacích strojů) pro závod ve Stráži pod Ralskem a dalších
26 zaměstnanců na obdobnou pozici pro závod v České Lípě. Firma Petr Suchý hledá celkem 19 pomocných stavebních
dělníků. Firma Imp-finance s.r.o. nabízí 15 volných míst (odborní pojišťovací poradci). Celkem 10 pojišťovacích
agentů hledá ČSOB Pojišťovna, a.s. a práci pro 10 realitních makléřů nabízí subjekt Miroslav Tylza.
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V okrese Jablonec nad Nisou bylo nahlášeno nejvíce volných míst firmou Matex HK s.r.o., která hledá
20 dělníků v oblasti výstavby budov. Mezi starší požadavky patří poptávka firmy Aliamid plus s.r.o. po
15 svářečích pro práci v Německu a firmy Radax, s.r.o., která hledá 15 odbytových agentů (přístroje pro světelnou
terapii a termovibrační masáž). Firma Ariete – MB s.r.o. nabízí 10 míst pro montážní dělníky výrobků z pryže
a plastů. Agentura Manpower, spol. s r.o. hledá celkem 15 montážních dělníků.



V okrese Liberec nabízí firma Branaldi, s.r.o. celkem 28 volných míst pro montážní dělníky výrobků z kartonu
a papíru. Firma Monroe Czechia s.r.o. nabízí celkem 20 volných míst (svářeči, nástrojáři, technici, údržbáři apod.).
Společnost BusLine a.s. hledá 19 řidičů autobusů v městské hromadné dopravě. Firma RADAX, s.r.o. hledá
15 odbytových agentů. Firma SOVA Liberec, s.r.o. nabízí práci 9 svářečům a 2 strojním inženýrům. Firma Helicar
a.s. nabízí 11 míst (řidiči nákladních automobilů, dopravní dispečer, správce sítí). Firma Finance H-Group, s.r.o.
hledá 10 realitních makléřů. Firma SVT Consulting s.r.o. nabízí 15 míst (10 lektorů dalšího vzdělávání a 5 lektorů
jazyků). Firma Gresa, s.r.o. nabízí 10 míst (promotér na pobočkách banky). Agentura Sorting Live nabízí 27 míst
(technici, dělníci ve výrobě) a agentura KVS Trading s.r.o. nabízí 24 míst (montážní a pomocní dělníci, skladníci
apod.). Obchodní zástupce a zprostředkovatele finančních transakcí hledají firmy AQ Group s.r.o. (40 míst),
Michal Krátký (20 míst) a Petr Kykal (15 míst).



V okrese Semily patří mezi nejvyšší požadavky starší poptávka firmy Kateřina Hloušková Nelly Semily
(20 šiček). Masarykova městská nemocnice v Jilemnici nabízí celkem 7 volných míst (lékař, radiologický asistent).
Firma Beneš a Lát, a.s. nabízí také 7 míst (nástrojař, technolog, slévač). Dalších 7 míst nabízí Nemocnice
s poliklinikou Semily (lékař, fyzioterapeut). Celkem 6 prodejců po telefonu hledá firma
URP s.r.o. Firma Nadoko, s.r.o. nabízí 5 míst (řidič nákladního automobilu, dispečer), dalších 5 míst nabízí firma
BusLine, a.s. Semily (řidič autobusu). Celkem 5 volných míst nabízí firma Jilos Horka s.r.o. (dělník dřevovýroby,
asistent vedoucího výroby, mistr) a dalších 5 míst (recepční, číšník, kuchař) nabízí firma
Orea Hotels Harrachov s.r.o.

2.

Aktivní politika zaměstnanosti

V měsíci červnu bylo v rámci nástrojů a opatření APZ vytvořeno 35 míst veřejně prospěšných prací (VPP)
a 39 společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Na vytvořená místa bylo umístěno 55 uchazečů o zaměstnání v
rámci VPP a 41 osob na SÚPM. Samostatně výdělečnou činnost zahájilo během června 9 uchazečů.
Do rekvalifikací nastoupilo během června 73 nových uchazečů. Naproti tomu rekvalifikace ukončilo‚
118 uchazečů. Celkem nyní navštěvuje rekvalifikační kurzy 54 uchazečů.

Ing. Petr Malkovský, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci, 12. 7. 2012
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