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Nové pracovní příležitosti v Bruntále
Až dvě stovky nezaměstnaných z Bruntálska, Krnovska, Rýmařovska
ale i vzdálenějších regionů mají šanci získat práci u významné české
společnosti. Nabídne jim ji firma Hronovský, s. r. o., která zahájila svůj provoz
v novém objektu v Bruntále v areálu Karla. Na mzdy všech takto
zaměstnaných uchazečů poskytne příspěvek Úřad práce ČR.
Okres Bruntál patří mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v ČR. Ke
konci roku činil podíl nezaměstnaných osob 9,5 % a byl tak druhý nejvyšší
v rámci Moravskoslezského kraje. V evidenci zdejšího kontaktního pracoviště
ÚP ČR bylo 6 331 lidí. Zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím úřadu 809
volných pracovních míst.
„Jsem velice ráda za jakoukoli pomoc v oblasti zaměstnávání lidí a o
to více mě těší, když se najde významný zaměstnavatel, který nabídne práci
mnoha lidem v regionu, kde je obecně velmi vysoká nezaměstnanost,“ říká
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
S náborem nových zaměstnanců pomáhá Úřad práce ČR, který
vytipovává vhodné uchazeče o zaměstnání na základě požadavků
zaměstnavatele a každé pondělí a středu pořádá výběrová řízení přímo
v provozovně společnosti.
„Většina pracovních míst, která vedení firmy plánuje obsadit, je
určená nezaměstnaným s nedostatečnou kvalifikací nebo vzděláním. Právě ti
tvoří v našem regionu přes 35 % z celkového počtu evidovaných uchazečů.
Proto vítáme tuto možnost a velmi úzce se zaměstnavatelem
spolupracujeme,“ upozorňuje ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Bruntále
Milan Horna.
Město Bruntál má výhodnou polohu ve středu okresu. Tím je značně
rozšířen i možný výběr uchazečů o zaměstnání z Krnovska a Rýmařovska,
kterým ÚP ČR, při splnění podmínek, poskytuje příspěvek na dojížďku.
Zaměstnance z Vrbenska, jenž do společnosti nastoupili ještě před zavedením
této podpory, sváží společnost na pracoviště na vlastní náklady.
Firma Hronovský s.r.o. se zabývá především výrobou elektrických a
elektromechanických autokomponentů a kabelových svazků pro automobilový
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průmysl. V roce 2015 si pronajala prostory v Karlovicích u Vrbna pod
Pradědem, kde postupně zaměstnala 70 lidí. Na základě dobrých
hospodářských výsledků se rozhodla provoz rozšířit a vytvořit dalších 200
pracovních míst. Po přesunu závodu i stávajících pracovníků do Bruntálu,
přijala dalších 78 uchazečů o zaměstnání. Zbývajících 122 zaměstnanců
postupně nabírá.
„Snažíme se postupovat v souladu s požadavky moderní doby. Mezi
ně patří i společenská odpovědnost. Proto jsme se rozhodli nabídnout šanci
nezaměstnaným a umožnit jim tak návrat na trh práce,“ uvádí majitel
společnosti Josef Hronovský.
K úspěšnému startu firmy Hronovský s.r.o. přispěl i Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. Vyčlenil 6,5 mil. korun na dobudování příjezdové
cesty, cyklostezky a osvětlení. Město Bruntál zase prodloužilo autobusové linky
až k areálu firmy.
„Příchod této společnosti do Bruntálu je nejen pro naše město, ale
celý okres, velmi důležitý. Otevření závodu nabízí jedinečnou šanci na
zaměstnání většího počtu lidí, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a tím pádem i na
zvýšení zaměstnanosti v regionu,“ uzavírá starosta Města Bruntál Petr Rys.
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