Pracovní nabídky
Zajímá vás trh práce?
Je tady ročenka 2014
Statistická ročenka trhu práce je
určena pro pracovníky v oblasti za−
městnanosti, pro analytiky trhu
práce, studenty a pracovníky, kteří
se touto problematikou zabývají.
Pomocí tabulek, grafů či map je
v ročence přehledným způsobem
zpracován a popsán celkový vývoj
trhu práce v České republice za rok
2014. Zahrnuje základní statistické
ukazatele a informace z oblasti vý−
voje evidované nezaměstnanosti,
volných pracovních míst, aktivní
politiky zaměstnanosti (APZ) a zá−
kladní struktury nabídky a poptáv−
ky na trhu práce.
Publikace je rozdělena do tří částí:
• Časové řady trhu práce v letech
1991 – 2014
• Situace na trhu práce – závěr roku
2014
• Regionální statistika trhu práce
v ČR v roce 2014
Ze statistické ročenky se veřejnost
mimo jiné dozví, že:
• Průměrný podíl nezaměstnaných
osob v roce 2014 dosáhl 7,7 %
a v porovnání s předchozím ro−
kem se nezměnil,
• průměrný počet uchazečů o za−
městnání činil v loňském roce
561,4 tis. a byl o 3,0 tis. nižší než
v roce 2013,
• průměrný počet volných míst
v roce 2014 byl zaznamenán ve
výši 48,7 tis. a meziročně tak
vzrostl o 9,7 tis.,
• průměrný počet uchazečů o za−
městnání pobírajících podporu
v nezaměstnanosti se snížil
z 117,9 tis. v roce 2013 na 115,9
tis. v roce 2014, jejich podíl na cel−
kovém počtu uchazečů o zaměst−
nání poklesl z 20,9 % na 20,6 %,
• průměrná měsíční výše pod−
pory v nezaměstnanosti klesla
z 6 284 Kč
• v roce 2013 na 5 958 Kč v roce
2014, na konci roku 2014 činila
6 039 Kč, zatímco v prosinci
2013 dosáhla 6 343 Kč,
• v roce 2014 bylo v rámci APZ no−
vě vytvořeno celkem 67 131 pra−
covních míst.
Statistická ročenka trhu práce za rok
2014 má 256 stran. Publikaci si lze
zdarma stáhnout z webu MPSV.
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U nás hledejte práci!

Podle posledních údajů ministerstva
práce a sociálních věcí evidoval k po−
slednímu dubnu letošního roku Úřad
práce ČR (ÚP ČR) celkem 491 585
uchazečů o zaměstnání. To je
o 33 730 méně než v březnu
a o 83 323 méně než v dubnu 2014.
Z celkového počtu lidí bez práce bylo
473 376 dosažitelných uchazečů
(jsou schopni okamžitě nastoupit do
zaměstnání). Podíl nezaměstnaných
klesl na 6,7 % (březen 2015 – 7,2 %,
duben 2014 – 7,9 %). Oproti loňské−
mu roku vzrostl téměř dvojnásobně
počet volných pracovních míst.
Zaměstnavatelé jich nabízeli pro−
střednictvím ÚP ČR celkem 83 692.
V evropském srovnání má ČR už ně−
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kolik měsíců třetí nejnižší míru neza−
městnanosti. Aktuálně se míra neza−
městnanosti v Plzeňském kraji pohy−
buje dokonce pod pěti procenty.
Zaměstnavatelé měli největší zá−
jem o řidiče nákladních automobilů,
autobusů a tramvají, pomocné pra−
covníky ve výrobě, kováře a ná−
strojáře, kamnáře, montážní dělníky
či pracovníky v oblasti ochrany
a ostrahy. Dále hledali stavební
dělníky a techniky, skladníky, dlaždi−
če, potrubáře, ale i pracovníky ve
službách.
Naše redakce spolu s některými
firmami poskytuje aktuální přehled
o volných pracovních místech, tře−
ba si vyberete právě vy!
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hledáme
Jsme jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů skla v Evropě
v oblasti nábytkového a sanitárního průmyslu s více než
stoletou tradicí. Naše firma se sídlem v Domažlicích se dále
úspěšně rozvíjí, a proto hledáme k okamžitému či pozdějšímu nástupu zájemce na následující pozice:
1. Spolupracovník/ce pro drobnou montážní práci
2. Spolupracovník/ce pro přípravu malých součástek pro
konečnou montáž
3. Spolupracovník/ce pro vizuální kontrolu polotovarů
a hotových výrobků (nečistoty, škrábance apod.)
4. Spolupracovník/ce pro jednoduché pomocné práce
ve výrobě
Pro výše uvedené pozice platí:
• činnosti jsou velmi dobře vhodné pro ženy
• po dohodě možný i částečný pracovní úvazek
• jedná se o lehkou, nenáročnou a rychle osvojitelnou
práci ve výrobě osvětlených zrcadel
• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání
či zkušenosti
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci
všech věkových kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink
Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:
5. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
6. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní
činnosti při výrobě osvětlených zrcadel
7. Seřizovač strojů - odpovídající znalosti/zkušenosti jsou
výhodou
8. Směnový mistr
9. Pracovník expedice
Pro výše uvedené pozice platí:
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci
všech věkových kategorií jsou vítáni.
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink.

nabízíme
- jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezinárodní společnosti s více jak stoletou historií
- atraktivní ohodnocení
- vánoční prémie
- příspěvek na stravování
- možnost částečného pracovního úvazku
- možnost individuálního profesního růstu dle zájmu a kvalifikace

kontakt
V případě zájmu o některou z výše uvedených pozic se
prosím obracejte telefonicky na slečnu Řezáčkovou,
tel. 379775041, která s vámi domluví další postup
imagolux s.r.o. Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01
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