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

Nezaměstnanost a volná pracovní místa

1.1 Počet uchazečů a faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti
Počet uchazečů se během prosince zvýšil z 23197 na 24185, což představuje nárůst o 988 uchazečů. V loňském
roce bylo na konci prosince v evidenci 23286 uchazečů, tedy o 899 méně než letos. Oproti předchozímu měsíci došlo ke
zvýšení počtu žen i počtu mužů v evidenci. Počet žen se zvýšil z 12279 na 12346 (tj. o 67 žen). Nárůst počtu mužů byl
výraznější. Na konci prosince jich bylo v evidenci 11839 (tj. o 921 více než v listopadu).
Nezaměstnanost rostla v prosinci ve všech okresech. Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl již šestý měsíc po sobě
a ani v lednu nelze očekávat nějaké zlepšení. I v prosinci byl vyšší nárůst počtu evidovaných mužů než počtu
evidovaných žen, což souvisí s pokračujícím útlumem ve stavebnictví. Vývoj registrované míry nezaměstnanosti byl
v jednotlivých okresech Libereckého kraje různý. V okrese Česká Lípa se její hodnota zvýšila o 0,6 %, v okrese Liberec
o 0,5 %, v okrese Semily vzrostla o 0,4 % a v okrese Jablonec nad Nisou o 0,3 %. Ke konci prosince tedy vykazovaly
jednotlivé okresy Libereckého kraje následující hodnoty míry nezaměstnanosti: Česká Lípa – 11,9 %, Jablonec nad
Nisou – 9,3 %, Liberec – 9,9 % a Semily – 10,0 %. Meziměsíční indexy počtu uchazečů v jednotlivých okresech jsou:
Česká Lípa 104,7 %, Jablonec nad Nisou 103,6 %, Liberec 104,3 % a Semily 104,2 %.
1.2 Tok nezaměstnanosti
Nově se zaevidovalo 2240 uchazečů, vyřazeno jich bylo 1252, z toho umístěno 635.
1.3 Zvláštní skupiny uchazečů
K 31. 12. 2012 bylo v evidenci celkem 1574 absolventů (o 26 více než v listopadu) a 214 mladistvých do 18 let
(stejně jako v minulém měsíci). Počet uchazečů se zdravotním postižením se zvýšil z 2823 na 2870. Částečně
nezaměstnaných uchazečů bylo celkem 2867, tj. 11,9 % z celkového počtu.
1.4 Uchazeči s podporou v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci měsíce 4492 uchazečů, tj. 18,6 % 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 22296 na
23330 (tj. o 1034 osob), mezi ženami došlo k nárůstu z 11798 na 11877, mezi muži pak k nárůstu z 10498 na 11453.
Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji se se oproti minulému měsíci zvýšila 0,5 % a její hodnota tak
k 31. 12. 2012 činila 10,3 %. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o 0,8 % (před rokem činila 9,5 %). Míra
nezaměstnanosti žen vzrostla oproti minulému měsíci o 0,1 % na 12,1 %. Míra nezaměstnanosti mužů se oproti
listopadu zvýšila o 0,7 % na 8,8 %.
Celorepubliková míra nezaměstnanosti se oproti listopadu zvýšila o 0,7 % na 9,4 %.
1.6 Volná pracovní místa
Počet evidovaných volných pracovních míst v Libereckém kraji se během prosince snížil, konkrétně z 1930 na 1831
(tj. pokles o 99 míst). Na jedno volné místo nyní připadá 13,2 uchazeče (v listopadu připadalo 12 uchazečů na
1 VPM). Nejhorší situace je na Českolipsku, kde na jedno volné místo připadá 37,5 uchazeče, nejlepší pak na
Liberecku, kde na jedno volné místo připadá 8,8 uchazeče.
Nejvyšší počty volných míst nabízejí nyní tyto firmy:


V okrese Česká Lípa bylo nahlášeno nejvíce volných míst firmou Imp-finance s.r.o., která nabízí 17 volných míst
(odborní pojišťovací poradci, manažeři obchodní skupiny). Subjekt Aleš Jiroušek hledá 11 zaměstnanců
(číšník/servírka, kuchař). Montéry regálových systémů hledá subjekt Jaroslav Tér (celkem 11 míst). Celkem
10 volných míst nabízí firma Crystal M.M.O., s.r.o. (skláři, brusič skla, obsluha strojů apod.). Firma
ČSOB Pojišťovna, a.s. hledá 10 odborných pojišťovacích zprostředkovatelů. Strážné hledá firma Retail Security
s.r.o. (8 míst). Dalších 8 míst pro strážné a bezpečnostní techniky nabízí firma ABI Special s.r.o. Celkem
6 zaměstnanců hledá Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (radiologický asistent, lékař, farmaceut). Řidiče
nákladních automobilů hledá firma Trucking.cz s.r.o. (6 míst). Dalších 6 míst pro skláře nabízí firma
Preciosa - Lustry, a.s. (brusič, foukač, konstruktér svítidel).
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V okrese Jablonec nad Nisou nabízí firma Radax, s.r.o. 15 míst pro samostatné prodejce. Firma Aliamid plus
s.r.o. hledá 15 svářečů pro práci v Německu. Subjekt Martin Bajzík hledá celkem 15 zaměstnanců (finanční
konzultant, asistent obchodu, manažer obch. skupiny). Firma PERM Technologies s.r.o. nabízí 9 míst (strojírenský
technik, programátor NC strojů apod.). Dalších 8 míst nabízí firma NERROX s.r.o. (obsluha CNC, programátor,
konstruktér apod.). Celkem 6 zaměstnanců hledá firma SKI Bižu s.r.o. (pracovník do půjčoven, instruktor apod.).
Dalších 6 zaměstnanců hledá firma ZAIZOL s.r.o. (izolatéři, obchodní zástupci apod.). Strážné, vrátné a recepční
hledají firmy OKO 69, s.r.o., KBS Security Service s.r.o. a 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o. (po 5 místech). Řidiče
autobusů v MHD hledá společnost BusLine a.s. (5 míst).



V okrese Liberec nabízí firma firma Preciosso Group s.r.o. celkem 23 míst (prodavač/ka, obch. zástupce,
telefonista). Firma Oddlužovací centrum s.r.o. hledá celkem 20 osob (roznos letáků). Subjekt Martin Bajzík nabízí
15 míst (zprostředkovatelé finančních transakcí). Firma Elma Praha, spol. s r.o. nabízí 11 míst (pracovníci
v sociálních službách). Firma PHG s.r.o. hledá 11 zaměstnanců (číšník, kuchař, recepční). Firma IF KINGS
Security s.r.o. nabízí 9 míst (uklízeč, pracovník zimní údržby). Firma SVT Consulting nabízí 9 míst (lektoři).
Celkem 9 řidičů mezinárodní kamionové přepravy hledá firma Helicar a.s. Dalších 8 zaměstnanců hledá firma
Magna Exteriors & Interiors s.r.o. (nástrojáři, frézaři apod.). Agentura Sorting Live s.r.o. nabízí 18 míst
(manipulační dělníci, skladník apod.) a agentura KVS Trading s.r.o. nabízí 21 míst (pomocní pracovníci ve výrobě,
skladníci apod.). Celkem 10 pojišťovacích agentů hledá Generali Pojišťovna a.s. Obchodní zástupce pak hledají
firmy RW4U s.r.o. (10 míst), Databox s.r.o. (10 míst) a subjekt Pavel Bureš (10 míst).



V okrese Semily patří mezi nejvyšší starší požadavek firmy Kateřina Hloušková Nelly Semily, která nabízí celkem
50 míst (šičky, střihačky, kontrolorky). Celkem 9 míst nabízí Masarykova městská nemocnice Jilemnice (lékař,
fyzioterapeut). Firma Beneš a Lát, a.s. nabízí 8 míst (operátor výroby, nástrojař, technik kontroly). Dalších 8 míst
pro pokladní nabízí firma Tesco Stores ČR a.s. Firma Resort Harrachov s.r.o. hledá 8 zaměstnanců (kuchař, číšník,
recepční). Firma Česká Pojišťovna a.s. hledá 7 pojišťovacích poradců. Firma Nadoko s.r.o. hledá 6 řidičů
nákladních automobilů. Celkem 5 lékařů hledá Nemocnice s poliklinikou v Semilech.

2.

Aktivní politika zaměstnanosti

V měsíci prosinci bylo v rámci nástrojů a opatření APZ vytvořeno 44 míst veřejně prospěšných prací (VPP)
a 42 společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Na vytvořená místa bylo umístěno 20 uchazečů o zaměstnání v
rámci VPP a 39 osob na SÚPM. Samostatně výdělečnou činnost zahájilo během prosince 6 uchazečů.
Do rekvalifikací nastoupilo během sledovaného měsíce 37 nových uchazečů. Naproti tomu rekvalifikace ukončilo
113 uchazečů. Celkem nyní navštěvuje rekvalifikační kurzy 23 uchazečů.

Ing. Petr Malkovský, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci, 10. 1. 2013
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