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Od ledna vzniklo na Kolínsku i díky
podpoře ÚP ČR téměř 450 míst
Během prvních čtyř měsíců letošního roku podpořil Úřad práce ČR (ÚP
ČR) na Kolínsku vznik 449 pracovních míst. Díky tomu získalo nové
zaměstnání 9 % všech uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci tamního
kontaktního pracoviště ÚP ČR.
Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Příbrami a v Kolíně se řadí v rámci
Středočeského kraje každoročně na přední příčky, pokud jde o realizaci
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ)v praxi.
„Důvod jejich masivního využívání je logický – podíl nezaměstnaných
na celkovém počtu obyvatel v těchto okresech převyšuje celorepubliková
čísla. A podpora zaměstnanosti je jednou z cest, jak zvýšit šance uchazečů na
trhu práce,“ vysvětluje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami Renata
Malichová.
„Naší prioritou je překonat v letošním roce maximum, kterého jsme
dosáhli loni. Tehdy jsme podpořili celkem 734 pracovních míst,“ doplňuje Petr
Šindelář, specialista trhu práce z Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami.
Jeho slova potvrzuje proaktivní přístup ze strany úřadu. V průběhu
května zorganizovala dvě už zmíněna kontaktní pracoviště ÚP ČR setkání se
zaměstnavateli z Kolínska. Tato akce sklidila značný ohlas. Zúčastnilo se jí
celkem 52 podnikatelských subjektů.
„Cílem setkání bylo seznámit zaměstnavatele, kteří s námi dosud
spolupracovali jen ojediněle, s aktuálně realizovanými nástroji APZ, službami
Úřadu práce ČR a podpůrnými opatřeními,“ přibližuje ředitel Kontaktního
pracoviště ÚP ČR v Kolíně Jan Máslík.
Na základě analýzy situace na trhu práce v okrese Kolín nabízí ÚP ČR
zaměstnavatelům intenzivní formu spolupráce. Především v době, kdy česká
ekonomika opět roste. A roste také zájem firem o nové zaměstnance, a tím
pádem i počet volných pracovních míst. Řada zaměstnavatelů se ale potýká
s nedostatkem pracovníků, především v technických profesích.
I v tomto ohledu je může ÚP ČR podpořit. Stejně jako v jiných
regionech, také na Kolínsku nabízejí jeho zaměstnanci podnikům pomocnou
ruku. Jsou připraveni vytipovat vhodné uchazeče o zaměstnání, zrealizovat
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výběrové řízení, ušít rekvalifikaci na míru firmám i budoucím pracovníkům
nebo poskytnout finanční příspěvky, například formou refundace části
mzdových nákladů. Zkrátka - podpořit procesy rostoucí ekonomiky tak, aby
hospodářství plně a efektivně využívalo všech svých lidských zdrojů.
Na konci dubna 2015 evidoval ÚP ČR ve Středočeském kraji 52 100 lidí
bez práce. Podíl nezaměstnaných činil v celém regionu 5,8 %, v okrese Kolín
pak 7,6 % (5 003 uchazečů o zaměstnání).
Zaměstnavatelé nabízeli ve Středočeském kraji prostřednictvím Úřadu
práce ČR celkem 10 768 volných pracovních míst. Na Kolínsku jich bylo 917.
V celém regionu měly firmy největší zájem o pracovníky strojírenských oborů
(soustružníky, obráběče, kovodělníky a strojní techniky), svářeče, elektrikáře,
operátory call center, číšníky a servírky, kuchaře, prodavače, řidiče nákladních
a speciálních automobilů, strážné, skladníky a ostrahu objektu. V okrese Kolín
je největší poptávka po pracovnících strojírenských oborů, svářečích a řidičích
nákladní automobilové dopravy. Na jednu pozici připadalo ve Středočeském
kraji v průměru 4,8 uchazeče. Na Kolínsku činil tento poměr 5,5
nezaměstnaného na jedno volné pracovní místo.
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