Měsíční informace o trhu práce v Libereckém kraji – březen 2013
1.

Nezaměstnanost a volná pracovní místa

1.1 Počet uchazečů a faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti
Počet uchazečů se během března zvýšil z 26028 na 26087, což představuje nárůst o 59 uchazečů. V loňském roce
bylo na konci března v evidenci 24016 uchazečů, tedy o 2071 méně než letos. Oproti předchozímu měsíci došlo k téměř
shodnému zvýšení počtu žen i počtu mužů v evidenci. Počet žen se zvýšil z 12838 na 12867 (tj. o 29 žen). Nárůst počtu
evidovaných mužů byl nepatrně vyšší. Na konci března jich bylo v evidenci 13220 (tj. o 30 více než v únoru).
Měsíc březen s sebou nepřinesl zlepšení situace na trhu práce, jak tomu bývalo v minulých letech. Příčinu lze
spatřovat především v zimním počasí, které po celý měsíc převládalo. Ke zvýšení počtu uchazečů došlo v okresech
Liberec a Česká Lípa. V okresech Jablonec nad Nisou a Semily naopak počet uchazečů mírně klesl. Opět došlo
k poklesu počtu evidovaných absolventů. Podíl nezaměstnaných osob se zvýšil pouze v okrese Liberec, v okrese Semily
došlo k jeho poklesu. V ostatních okresech Libereckého kraje se oproti minulému měsíci nezměnil. Ke konci března
byly tedy jeho hodnoty v jednotlivých okresech Libereckého kraje následující: Česká Lípa – 9,5 %, Jablonec nad Nisou
– 7,3 %, Liberec – 8,3 % a Semily – 8,6 %. Procentní přírůstky uchazečů o zaměstnání jsou následující: Česká Lípa
+0,03%, Jablonec nad Nisou -0,23%, Liberec +1,01 % a Semily -0,68%.
1.2 Tok nezaměstnanosti
Nově se zaevidovalo 2331 uchazečů, vyřazeno jich bylo 2272, z toho umístěno 1236.
1.3 Zvláštní skupiny uchazečů
K 31. 3. 2013 bylo v evidenci celkem 1358 absolventů (o 41 méně než v únoru) a 275 mladistvých do 18 let
(o 15 více než v minulém měsíci). Počet uchazečů se zdravotním postižením se snížil z 2937 na 2933.
1.4 Uchazeči s podporou v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci měsíce 5625 uchazečů, tj. 21,6 % z celkového počtu.
1.5 Dosažitelní uchazeči, podíl nezaměstnaných osob a porovnání s vývojem v ČR
Počet tzv. dosažitelných uchazečů, se zvýšil z 25177 na 25253 (tj. o 76 osob), mezi ženami došlo k nárůstu
z 12364 na 12402, mezi muži pak k nárůstu z 12813 na 12851.
Podíl nezaměstnaných osob v Libereckém kraji se oproti minulému měsíci nezměnil a k 31. 3. 2013 tedy činil
8,4 %. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o 0,8 % (před rokem činil 7,6 %). Podíl nezaměstnaných žen vzrostl
oproti minulému měsíci o 0,1 % na 8,4 %. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti únoru nezměnil a činil tedy 8,5 %.
Podíl nezaměstnaných osob v ČR se oproti únoru snížil o 0,1 % na 8,0 %.
1.6 Volná pracovní místa
Počet evidovaných volných pracovních míst v Libereckém kraji se během března zvýšil o 198 na konečných 2419.
Jejich počet rostl především v okrese Liberec (o 126 VPM) a Česká Lípa (o 60 VPM). Okres Semily naopak
zaznamenal pokles nahlášených volných míst. Na jedno volné místo nyní připadá 10,8 uchazečů (v únoru připadalo
11,7 uchazečů na 1 VPM).
Nejvyšší počty volných míst nabízejí nyní tyto firmy:


V okrese Česká Lípa bylo nahlášeno nejvíce volných míst firmou Johnson Controls Automobilové Součástky, k.s.,
která nabízí 61 volných míst (obsluha šicích strojů, výrobní dělník). Firma Imp-finance s.r.o. nabízí 17 míst
(zprostředkovatel pojištění, manažer obch. skupiny). Celkem 16 míst nabízí Cestovní kancelář Star Line, s.r.o.
(vychovatel/ka, kuchař/ka, správce apod.). Pracovníky ve službách a prodeji hledá firma DINEPA s.r.o. (16 míst).
Firma A & T Construction, s.r.o. nabízí 13 míst (lakýrník, frézař, svářeč). Dalších 12 míst nabízí firma
HENIG – security servis, s.r.o. (strážný, uklízeč). Montéry regálových systémů hledá subjekt Jaroslav Tér (celkem
10 míst). Terénní pracovníky hledá realitní kancelář EU – Grand, s.r.o. (10 míst). Finanční konzultanty hledá
subjekt Petr Klostenko (10 míst). Firma Bombardier Transportation Czech Republic a.s. nabízí 8 míst (kontrolor,
referent výroby, svářeč apod.). Firma MemBrain s.r.o. nabízí 7 míst (vědecko-výzkumní pracovníci, specialista
obchodu).
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V okrese Jablonec nad Nisou nabízí firma MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. celkem 14 míst (skladník,
nástrojář, IT technik apod.). Obchodní zástupce hledá firma M & S fair agency s.r.o. (7 míst). Celkem 6 volných
míst nabízí firma INCENTRUM s.r.o. (obsluha CNC, strojní konstruktér, montér apod.). Číšníky, servírky
a kuchaře hledá subjekt Ondřej Duda (6 míst). Celkem 6 lektorů AJ hledá subjekt Mgr. Markéta Kuncová.
Vývojáře hledá firma JABLOCOM s.r.o. (5 míst). Dalších 5 míst nabízí Nemocnice Tanvald, s.r.o. (zdravotní
sestra, laborant, lékař, fyzioterapeut). Firma PAS Jablonec a.s. hledá 5 zaměstnanců (mačkář skla, dělník bižuterní
výroby). Celkem 5 operátorů výroby hledá firma AMULET logistic, a.s. Dalších 5 míst nabízí subjekt Martin
Křenek (šička sportovních oděvů).



V okrese Liberec nabízí firma URP s.r.o. 45 míst (prodejce po telefonu, manažer call centra). Firma Preciosso
Group s.r.o. nabízí 19 míst (asistent/ka, obch. zástupce, telefonista). Firma SVT Consulting s.r.o. nabízí celkem
17 míst (lektoři počítačů a dalšího vzdělávání). Celkem 16 míst nabízí firma McRoy Czechia, s.r.o. (operátor
výroby, řidič VZV, svářeč). Firma DINEPA s.r.o. hledá 15 pracovníků sběrného místa. Firma PROFI REGAL s.r.o.
nabízí 14 míst (fakturant, montér, dispečer, účetní). Dalších 11 míst nabízí firma Auridica group, s.r.o. (projektový
manažer, pracovník obch. útvaru apod.). Celkem 11 zdravotních sester hledá firma DIONA s.r.o. Firma
Wattsenglish Ltd. hledá 9 lektorů jazyků. Dalších 10 míst nabízí firma NELA Liberec s.r.o. (švadlena pracovních
oděvů). Sdružení TULIPAN nabízí 10 míst (keramik, uklízečka, grafik apod.). Operátory výroby hledá firma
AMULET logistic, a.s. (10 míst). Firma PHG s.r.o. hledá 9 zaměstnanců (číšník, kuchař, recepční). Celkem 9 řidičů
mezinárodní kamionové přepravy hledá firma Helicar a.s. Agentura Sorting Live s.r.o. nabízí 34 míst (manipulační
dělníci, skladník apod.) a agentura KVS Trading s.r.o. nabízí 20 míst (pomocní pracovníci ve výrobě, skladníci).
Obchodní zástupce pak hledají firmy Daniela Trnková (22 míst), RW4U s.r.o. (20 míst), Martin Bajzík (15 míst),
SLEVA ČR s.r.o. (15 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). Celkem 8 míst nabízí Masarykova městská nemocnice Jilemnice (lékař, fyzioterapeut).
Firma Trevos, a.s. nabízí 8 míst (elektrikář, dělník na montáži, konstruktér). Celkem 6 míst nabízí Nemocnice
s poliklinikou Semily (lékař, účetní). Pojišťovací poradce hledá Česká Pojišťovna a.s. (6 míst). Firma Beneš a Lát,
a.s. hledá 5 zaměstnanců (operátor výroby, údržbář, nástrojář). Další 4 zaměstnance přijme Šroubárna Turnov, a.s.
(elektrikář, seřizovač). Firma Fashion Style Postforming Elemente, s.r.o. nabízí 4 místa (obch. manažer, obch.
zástupce, obsluha CNC a exped. dělník).

2.

Aktivní politika zaměstnanosti

V měsíci březnu bylo v rámci nástrojů a opatření APZ vytvořeno 267 míst veřejně prospěšných prací (VPP)
a 60 společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Na vytvořená místa bylo umístěno 335 uchazečů o zaměstnání v
rámci VPP a 61 osob na SÚPM. Samostatně výdělečnou činnost zahájilo během března 7 uchazečů.
Do rekvalifikací nastoupilo během sledovaného měsíce 63 nových uchazečů. Naproti tomu rekvalifikace ukončilo
70 uchazečů. Celkem nyní navštěvuje rekvalifikační kurzy 69 uchazečů.

Ing. Petr Malkovský, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci, 10. 4. 2013
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