III. vydání / únor 2009
V nabídkách práce na úřadech práce
musí být uvedena výše mzdy
Zaměstnavatelé, kteří přes úřady práce nabízejí nová
pracovní místa, musí v nabídce od ledna uvádět i
minimální a maximální mzdu. Zatím to záleželo na
dohodě s konkrétním úřadem práce, ministerstvo
práce a sociálních věcí ale tuto povinnost určilo všem
zaměstnavatelům i úřadům.
V nabídkách zaměstnání musí firmy a instituce podle
zákona uvádět mimo jiné druh práce, předpoklady a
požadavky pro její zastávání, informaci o tom, zda jde
o zaměstnání na dobu neurčitou, nebo určitou i
základní informace o pracovních a mzdových
podmínkách.

Nezaměstnanost v lednu 2009
stoupla na 6,8 %

Novinky z oblasti personalistiky
PRAGMA se představuje
Bc. Michaela Koníková
Pozice: Vedoucí pobočky Brno
Věk: 29
Znamení: Kozoroh
Zájmy: literatura, procházky a výlety, běh, volejbal, práce
Zážitek roku: ty teprve přijdou, plánuji zajímavou cestu
do zahraničí
Plány: zdokonalit se ve francouzštině

Nový návrh Zákoníku práce
Ministr práce a sociálních věcí představil nový návrh
Zákoníku práce, který by měl platit od začátku příštího
roku. Cílem nového návrhu je dosáhnout větší pružnosti
pracovního trhu.

Hodnota míry nezaměstnanosti vzrostla na 6,8 % a
Česká republika je dnes mezi státy EU na 5. místě v
počtu lidí bez práce.

-

Výpovědní lhůta se zkrátí na jeden měsíc.
Propuštěný dostane 2 až 4 platy podle
odpracovaných let.

-

Prodlouží se zkušební doba, během které lze
zaměstnance propustit hned, a to na 4 měsíce (u
manažerů na půl roku).

Úřady práce evidovaly k 31. 1. 2009 celkem 68 494
volných pracovních míst. Je to o 22 695 míst méně
než v předchozím měsíci a o 77 427 míst méně než v
lednu 2008. Na jedno volné pracovní místo v
současné době připadá v průměru 5,8 uchazeče.

-

Na dohodu půjde odpracovat až 300 hodin ročně.
Smlouvu na dobu určitou půjde protahovat až tři
roky.

-

Mzdu bude možné vyplácet také v eurech. Dnes to
lze kvůli daním a odvodům jen v korunách.

Pragma nabízí outplacement

-

Kdo dostane lepší nabídku, bude se moci ze svého
místa "vykoupit" - dát pět platů a odejde hned

V lednu pravidelně dochází k nárůstu nezaměstnanosti
z důvodu sezónních vlivů, ale v letošním roce je
nárůst míry nezaměstnanosti do značné míry ovlivněn
celkovou ekonomickou situací.

Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po službách
outplacementu ze strany společností postižených
celosvětovou finanční krizí rozšířila personální
agentura Pragma svou nabídku právě o tuto službu.
Outplacement je profesionální poradenství, které má
propuštěným
zaměstnancům pomoci najít novou
práci. Zároveň outplacement zahrnuje poradenství a
pomoc personalistům a managementu, tedy těm, kdo
personální změny připravují a realizují.
Pokud nemáte zájem o zasílání Pragma HR Bulletinu,
odpovězte na tento e-mail a do předmětu uveďte
„Nezasílat“

Statistické okénko
Aktuální míra nezaměstnanosti v ČR: 6,8 %
Průměrná hrubá mzda za III. čtvrtletí roku 2008:
23 144 Kč
Aktuální počet CV v DTB Pragma: 31 823
Přírůstek nově registrovaných CV v DTB pragma za
01/2009: 1072

