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

Nezaměstnanost a volná pracovní místa

1.1 Počet uchazečů a faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti
Počet uchazečů se během srpna velmi mírně zvýšil z 22637 na 22641, což představuje nárůst o 4 uchazeče.
V loňském roce bylo na konci srpna v evidenci 23053 uchazečů, tedy o 412 více než letos. Oproti předchozímu měsíci
došlo ke zvýšení počtu žen a snížení počtu mužů v evidenci. Počet žen se mírně zvýšil z 12193 na 12221
(tj. o 28 žen). Počet mužů v evidenci naopak mírně klesl, konkrétně z 10444 na 10420 (tj. o 24 mužů).
V srpnu nedošlo k žádným výrazným změnám statistických ukazatelů trhu práce v Libereckém kraji. Příčinou
mírného zvýšení počtu uchazečů je příchod dalších čerstvých absolventů do evidence (nárůst o 131 absolventů, zatímco
celkový počet uchazečů se zvýšil pouze o 4 osoby). Zvýšení počtu absolventů lze dle zkušeností z předchozích let
očekávat i v příštím měsíci. Vývoj míry nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Libereckého kraje byl rozdílný.
Oproti předchozímu měsíci došlo ke zvýšení její hodnoty o 0,1 % v okrese Česká Lípa a Semily. V okrese
Jablonec nad Nisou se míra nezaměstnanosti nezměnila a v okrese Liberec došlo k jejímu poklesu o 0,1 %. Ke konci
srpna vykazovaly jednotlivé okresy Libereckého kraje následující hodnoty míry nezaměstnanosti: Česká lípa – 11,2 %,
Jablonec nad Nisou – 8,5 %, Liberec – 9,3 % a Semily – 9,1 %. Meziměsíční indexy počtu uchazečů v jednotlivých
okresech jsou: Česká Lípa 100,6 %, Jablonec nad Nisou 100,0 %, Liberec 99,2 % a Semily 101,0 %.
1.2 Tok nezaměstnanosti
Nově se zaevidovalo 1818 uchazečů, vyřazeno jich bylo 1814, z toho umístěno 895.
1.3 Zvláštní skupiny uchazečů
K 31. 8. 2012 bylo v evidenci celkem 1056 absolventů (o 131 více než v červenci) a 240 mladistvých do 18 let
(o 25 méně než v minulém měsíci). Počet uchazečů se zdravotním postižením se snížil z 2871 na 2862. Částečně
nezaměstnaných uchazečů bylo celkem 2406, tj. 10,6 % z celkového počtu.
1.4 Uchazeči s podporou v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci měsíce 4399 uchazečů, tj. 19,4 % 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 21759 na
21747 (tj. o 12 osob), mezi ženami došlo k nárůstu z 11714 na 11733, mezi muži pak k poklesu z 10045 na 10014.
Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji k 31. 8. 2012 činila 9,6 %. V meziměsíčním srovnání tedy nedošlo
k žádné změně. V meziročním srovnání pak došlo k nárůstu o 0,3 % (před rokem činila 9,3 %). Míra nezaměstnanosti
žen se oproti minulému měsíci zvýšila o 0,1 % na 12,1 %. Míra nezaměstnanosti mužů činila na konci srpna 7,7 %.
Nedošlo tedy k její změně oproti předchozímu měsíci.
Celorepubliková míra nezaměstnanosti se také nezměnila a zůstala na hodnotě 8,3 %.
1.6 Volná pracovní místa
Počet evidovaných volných pracovních míst v Libereckém kraji se během srpna opět zvýšil z 2029 na 2045 (tj.
nárůst o 16 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 11,1 uchazeče (v červenci připadalo
11,2 uchazeče na 1 VPM). Nejhorší situace je na Semilsku, kde na jedno volné místo připadá 16,9 uchazečů, nejlepší
pak na Liberecku, kde na jedno volné místo připadá 7,7 uchazečů.
Nejvyšší počty volných míst nabízejí nyní tyto firmy:


V okrese Česká Lípa bylo nahlášeno nejvíce volných míst firmou Johnson Controls, která hledá
98 zaměstnanců (obsluha šicích a vyšívacích strojů) pro závod ve Stráži pod Ralskem. Firma Petr Suchý hledá
celkem 18 pomocných stavebních dělníků. Firma Imp-finance s.r.o. nabízí 15 volných míst (odborní pojišťovací
poradci). Firma USIR s.r.o. hledá 12 pracovníků ostrahy. Celkem 10 pojišťovacích agentů hledá ČSOB Pojišťovna,
a.s. a práci pro 10 realitních makléřů nabízí subjekt Miroslav Tylza. Subjekt Jaroslav Tér nabízí místa pro celkem
10 montérů regálových systémů. Firma BRISTON Corporation s.r.o. nabízí 7 míst (detektiv v obchodě).
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V okrese Jablonec nad Nisou nabízí firma Radax, s.r.o. 15 míst pro odbytové agenty (přístroje pro světelnou
terapii a termovibrační masáž). Firma Aliamid plus s.r.o. hledá 15 svářečů pro práci v Německu. Firma
Ariete – MB s.r.o. nabízí 10 míst pro montážní dělníky výrobků z pryže a plastů. Celkem
10 montážních dělníků hledá firma ManpowerGroup s.r.o. Subjekt Markéta Kuncová hledá 6 lektorů jazyků.
ČSOB Pojišťovna, a.s. hledá 5 obchodních zástupců. Pracovníky péče o děti v domácnostech hledá firma
Ludus Czech s.r.o. (5 míst).



V okrese Liberec nabízí firma Monroe Czechia s.r.o. celkem 16 volných míst (svářeči, nástrojáři, účetní apod.).
Firma SVT Consulting s.r.o. nabízí 20 míst (lektoři jazyků a dalšího vzdělávání, obchodní zástupci). Společnost
BusLine
a.s.
hledá
19
řidičů
autobusů
v městské
hromadné
dopravě.
Firma
RADAX, s.r.o. hledá 15 odbytových agentů. Technická univerzita v Liberci – Fakulta textilní nabízí 12 míst
(odborní asistenti). Firma SOVA Liberec, s.r.o. nabízí práci 9 svářečům a 2 strojním inženýrům. Firma Helicar a.s.
nabízí
11
míst
(řidiči
nákl.
automobilů,
správce
sítě,
sekretář/ka).
Firma
Megatech Industries s.r.o. nabízí 10 míst (montážní dělníci, mechanici). Firma Nela Liberec s.r.o. hledá
10 šiček. Agentura Sorting Live nabízí 23 míst (manipulační dělníci, technici, řidiči VZV), agentura
KVS Trading s.r.o. nabízí 36 míst (pomocní dělníci, skladníci apod.) a agentura ZCL – Otas s.r.o. nabízí
13 míst (montážní dělníci výrobků z kovů). Obchodní zástupce a zprostředkovatele finančních transakcí hledají
firmy AQ Group s.r.o. (43 míst), Petr Kykal (15 míst) a d2d CZ s.r.o. (10 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, fyzioterapeut, analytik
laboratoře). Firma Perm Technologies s.r.o. nabízí 8 míst (svářeči, kovodělníci). Firma
Beneš a Lát, a.s. nabízí také 7 míst (nástrojař, technolog, kontrolor jakosti). Firma E-Stavby, s.r.o. nabízí
7 míst (zedníci, tesaři, stavbyvedoucí). Firma Jilos Horka s.r.o. nabízí 7 míst (expedient jakosti, uklízečka,
operátor).

2.

Aktivní politika zaměstnanosti

V měsíci srpnu bylo v rámci nástrojů a opatření APZ vytvořeno 107 míst veřejně prospěšných prací (VPP)
a 36 společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Na vytvořená místa bylo umístěno 27 uchazečů o zaměstnání v
rámci VPP a 28 osob na SÚPM. Samostatně výdělečnou činnost zahájilo během srpna 8 uchazečů.
Do rekvalifikací nastoupilo během sledovaného měsíce 23 nových uchazečů. Naproti tomu rekvalifikace ukončilo‚
19 uchazečů. Celkem nyní navštěvuje rekvalifikační kurzy 46 uchazečů.

Ing. Petr Malkovský, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci, 10. 9. 2012
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