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

Nezaměstnanost a volná pracovní místa

1.1 Počet uchazečů a faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti
Počet uchazečů se během října snížil, konkrétně z 24905 na 24733, což představuje pokles o 172 osob. V loňském
roce bylo na konci října v evidenci 22847 uchazečů, tedy o 1886 méně než letos. Pokles u evidovaných mužů byl
výraznější než u žen. Počet evidovaných žen klesl z 13124 na 13094 (tj. o 30 žen). Počet mužů v evidenci se snížil
z 11781 na 11639 (tj. o 142 osob).
V říjnu došlo k zastavení nárůstu počtu evidovaných absolventů (jejich počet dokonce poklesl o 56 osob)
a k poklesu počtu ostatních uchazečů. Jedním z podstatných faktorů tohoto zlepšení jsou zprávy o oživení průmyslu,
zejména pak automobilového. Evidovaných uchazečů ubylo v okresech Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. V celém kraji
se pak jejich počet snížil o 172 osob. Podíl nezaměstnaných osob klesl s výjimkou okresu Semily v celém Libereckém
kraji. Ke konci října byly jeho hodnoty v jednotlivých okresech Libereckého kraje následující: Česká Lípa – 8,5 %,
Jablonec nad Nisou – 7,2 %, Liberec – 8,1 % a Semily – 8,1 %. Absolutní přírůstky/úbytky počtu uchazečů
v jednotlivých okresech jsou následující: Česká Lípa (-113 osob), Jablonec nad Nisou (-77 osob), Liberec (+8 osob)
a Semily (+10 osob).
1.2 Tok nezaměstnanosti
Nově se zaevidovalo 2098 uchazečů, vyřazeno jich bylo 2270, z toho umístěno 934.
1.3 Zvláštní skupiny uchazečů
K 31. 10. 2013 bylo v evidenci celkem 1595 absolventů (o 56 méně než v září) a 207 mladistvých do 18 let
(o 4 méně než v minulém měsíci). Počet uchazečů se zdravotním postižením se snížil z 2964 na 2950.
1.4 Uchazeči s podporou v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci měsíce 4556 uchazečů, tj. 18,4 % z celkového počtu.
1.5 Dosažitelní uchazeči, podíl nezaměstnaných osob a porovnání s vývojem v ČR
Počet tzv. dosažitelných uchazečů, se snížil z 24141 na 23833 (tj. o 308 osob), mezi ženami došlo k poklesu
z 12677 na 12562, mezi muži pak k poklesu z 11464 na 11271. Dosažitelných uchazečů ve věku15-64 let bylo ke
konci října 23807.
Podíl nezaměstnaných osob v Libereckém kraji se oproti minulému měsíci snížil. K 31. 10. 2013 činil 8,0 %, což
je o 0,1 p.b. méně než v září. V meziročním srovnání došlo k nárůstu o 0,7 p.b. (před rokem činil 7,3 %). Podíl
nezaměstnaných žen se oproti minulému měsíci snížil o 0,1 p.b. na 8,5 %. U mužů došlo ke shodnému poklesu jako u
žen. Ke konci října činil podíl nezaměstnaných mužů 7,5 %.
Podíl nezaměstnaných osob v ČR se oproti září nezměnil a zůstal na hodnotě 7,6 %.
1.6 Volná pracovní místa
Počet evidovaných volných pracovních míst v Libereckém kraji se během října snížil o 218 na konečných 2737.
Pouze v okrese Semily došlo k nárůstu volných míst, v ostatních okresech jejich počet meziměsíčně klesl. Na jedno
volné místo připadalo na konci října 9 uchazečů (v září připadalo 8,4 uchazeče 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 51 míst (šičk/ka potahů v automobilovém průmyslu, mechanik výrobního zařízení). Firma Bombardier
Transportation Czech Republic a.s. nabízí 31 míst (svářeči kovů, patron lakování, koordinátor svařování apod.).
Firma Sady Popelov s.r.o. nabízí 12 míst (sběrači ovoce, traktoristi na odvoz ovoce). Subjekt Gabriela Žehová
hledá 12 manipulačních dělníků. Celkem 10 montérů regálových systémů hledá subjekt Jaroslav Tér. Firma Crystal
M.M.O. nabízí 9 míst (zedníci, brusiči, tavič, sklář apod.). Sociální služby města České Lípy, p.o. hledají zdravotní
sestry a pracovníky pro přímou péči (celkem 9 míst). Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. nabízí 7 míst
(lékaři, ergoterapeut a vedoucí oddělení procesů).
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V okrese Jablonec nad Nisou nabízí agentura ManpowerGroup s.r.o. celkem 50 míst (montážní dělníci, svářeči).
Agentura Arbeit CZ, s.r.o. nabízí 20 míst (obsluha strojů na výrobky z pryže). Montážní dělníky (20 míst) hledá
agentura Edymax Holding, a.s. Celkem 12 míst nabízí Pekárna Šumava a.s. (prodavači, kuchaři). Lektory a učitele
jazyků hledá subjekt Mgr. Markéta Kuncová (9 míst). Dalších 8 míst nabízí firma Martin Oil s.r.o. (kuchaři, číšníci
a servírky). Firma Peuker Strojírna, s.r.o. nabízí 8 míst (seřizovači, svářeči, kovodělníci). Dalších 7 zaměstnanců
přijme Detektivní informační služba ČR (pracovníci v oblasti ochrany). Firma PAS Jablonec a.s. hledá
7 zaměstnanců (kuchaři, prodavači v prodejnách). Dalších 6 zaměstnanců hledá firma Dymka Stav s.r.o. (uklízeči,
zedníci). Obsluhu zemních strojů a zedníky hledá firma Livax s.r.o. (celkem 6 míst). Firma Nerrox s.r.o. nabízí
5 míst (obsluha strojů, svářeči, technik apod.).



V okrese Liberec nabízí firma Potrubex s.r.o. 30 míst (instalatér, potrubář, svářeč). Operátory výroby hledá firma
LUTO Automotive CZ, s.r.o. (30 míst). Lektory dalšího vzdělávání a odborných kurzů hledá firma SVT Consulting
s.r.o. (23 míst). Firma Spelde s.r.o. nabízí 22 míst (pomocný balič, skladník, řidič nákl. automobilu). Firma
KV Final s.r.o. nabízí 21 míst (lisař, údržbář, svářeč apod.). Prodejce po telefonu hledá firma URP s.r.o. (20 míst).
Dalších 20 míst nabízí firma Amulet logistic, a.s. (operátor výroby). Lektory jazyků pak hledá firma Wattsenglish
Ltd., Czech Republic (20 míst). Firma McRoy Czech, s.r.o. nabízí také 20 míst (operátor výroby, řidič VZV,
svářeč). Dalších 19 míst nabízí firma Auridica group, s.r.o. (obchodní zástupce, manažer projektu, specialista pro
klientský servis). Firma 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o. nabízí 17 míst (strážní, provozní pracovník,
administrativní pracovník). Celkem 13 míst nabízí firma Denso Manufacturing Czech s.r.o. (mechanik, mistr,
inženýr kvality apod.). Agentura ManpowerGroup s.r.o. nabízí 60 míst (strojník, svářeč, dělník), agentura KVS
Trading s.r.o. nabízí 25 míst (pomocní pracovníci ve výrobě, skladník apod.), agentura Edymax Holding, a.s. nabízí
20 míst (montážní dělník) a agentura OTASS s.r.o. nabízí 20 míst (pomocný operátor). Obchodní zástupce pak
hledají firmy Martin Bajzík (15 míst), a subjekt Pavel Bureš (10 míst).



V okrese Semily patří mezi nejvyšší požadavek subjektu Jaroslav Vrtek, který nabízí 70 míst (manažer seznamky,
telefonista). Firma Kateřina Hloušková Nelly Semily nabízí celkem 50 míst (šičky, střihačky, kontrolorky). Firma
Gold Sport s.r.o. nabízí 35 míst pro instruktory lyžování. Firma JVS Semilská pekárna, s.r.o. nabízí 18 míst (pekaři,
pracovníci do výroby, vedoucí dopravy, pracovník přípravy baget apod.). Firma SBA Direkt s.r.o. hledá strážné
(8 míst). Dalších 8 míst nabízí firma AT Construction s.r.o. (skladníci). Masarykova městská nemocnice
v Jilemnici nabízí 8 míst (lékař, zdravotní sestra, fyzioterapeut, radiolog. asistent, zástupce primáře). Firma
Montana Joy s.r.o. nabízí 7 míst (recepční, údržbář, kuchař, asistent ředitele). Svářeče hledá firma Perm
Technologies s.r.o. (7 míst). Dalších 6 zaměstnanců hledá firma Resort Harrachov, s.r.o. (číšník, obsluha wellness,
recepční, kuchař).

2.

Aktivní politika zaměstnanosti

V měsíci říjnu bylo v rámci nástrojů a opatření APZ vytvořeno 60 míst veřejně prospěšných prací (VPP)
a 63 společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Na vytvořená místa bylo umístěno 69 uchazečů o zaměstnání v
rámci VPP a 63 osob na SÚPM. Samostatně výdělečnou činnost zahájilo během října 9 uchazečů.
Do rekvalifikací nastoupilo během sledovaného měsíce 154 nových uchazečů. Naproti tomu rekvalifikace ukončilo
38 uchazečů. Celkem nyní navštěvuje rekvalifikační kurzy 146 uchazečů.

Ing. Petr Malkovský, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci, 11. 11. 2013
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