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oblasti.
pro personalisty
Prvníročník
novésériekonferencí
odstartoval spěšněa kdo na
na chystané
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obdobněaktuálnía VysocepŤínosná.
Víceinformací
o tétoplánované
konferenci,
která se uskuteční
18. a 19. 70. 20t2 v Praze,naleznetena webovlchstánkách
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Jasanská& Co. wwwjasanska.com
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NEzAMĚsTNANosT
V ČERVENCI
vzRosTLA
NA 8,3 PROCENTA
V prrlběhučervence
míraregistrované
nezaměstnanosti
republicevzrostla
v České
o 0,2 procentního
boduna 8,3 procenta.Cetkov!početuchazečr]
o zaměstnání
se zqfšito 2,3 procenta(11 011)na 485 597,ve srovnáníse stejn;fm
obdobímlořskéhoropracovních
ku to je o 13 osobvíce.Počethtášenlchvoln1fch
místpokleslo 3,9 procentana 47 093. Na základěmonitoringuvolnlch pracovních
místz prostŤedí
interpo očištění
netubylo v červenci
od duplicitna trhu prácenabízeno
datších
36,8tisi
ce volnlch pracovních
míst.
je zprlsobenčástečně
Nár st nezaměstnanosti
ukončením
někte{ch pracovních
poměrr)sjednanch na dobu určitou,mírněvzrostlytaképočtyabsolventťr
škol
pedagogickch i nepedagogicklch
pracovníkrj
a učítišt.
V dt]sledkupÍíchodu
ze ško[.
ství(s pŤevahou
Žen) početŽen v evidenciÚÍadupráceČRvzrostlproti červnu
o 10,9tisíce,tj. o 4,3 procenta.
?
V pr běhučervence
bylonovězaevidováno
48 423 osob.Ve srovnání
s minufm
měsícemto bylo 77 407 tidí méně.Z evidencev červenciodešlocelkem37 472
(ukončená
evidence,vyÍazení
uchazečrj
uchazeči).
Do zaměstnání
z nich ve stedovanémměsícinastoupilo21 096 osob,tj. o 3 482 méněnežv pÍedchozím
měsíci
minulého
a o 7 768 méněnežv červenci
roku.16 316 uchazečrj
bylovyiazenobez
umístění.
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