
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2O19 május 30-i ülésére

[ors:óm: Tóigv:

A Békési Járási Hivatal

/ Foglalkoztatási Osztályának
I S tájékoztatója Békés város

munkanelkuhsegenek
helyzetéről

Döntéshozatal módja: í’éknzényező hizomóg:

Egyszerű többség Ogyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság

Tárgyalás módja: Előkés:utciw:

Nyílt ülés Hidi József hivatalvezető, Békés lVlegyei
Kormányhivatal Békési Járási Hivatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. elsö Í’élévére vonatkozó
munkaten’e szerint a 2019. májusi ülésén tárgyalja meg a Békési Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatóját Békés város munkanétküliségének helyzetéről.

lidi József hivatalvezető és Szabados Mónika osztályvezető elkészítették és megküldték a
tájékoztatót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat e!fbgadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának Békés város 2018. évi munkanélküliségének helyzetéről
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Békés, 2019. május 23.

Ii ó ábor
polgármester

1öJa
Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:



BÉKÉs MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

BÉKÉSI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyintéző: Lipcsei Andrea Tárgy: Tájékoztatás
Telefon: (66)411-747/23

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Békés Város Polgármestere

Békés
Petöfi utca 2.
5630

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Felkérésüknek eleget téve ezúton kívánom Önöket tájékoztatni a munkanélküliség helyzetéről. A
tájékaztatában feltüntetett adatok a 2019. évi március havi statisztikai nyilvántartásokbál kerülnek
bemutatásra.

I. Nyilvántartott áliáskeresői létszám alakulása Békés megyében:

2019. március hónapjának zárónapján Békés
megyében 12280 fő szerepelt a nyilvántartott
álláskeresők regiszter adatbázisában. A létszám 3,7%-
kal emelkedett az előző hónaphoz képest, és 3,2%-kal

...

. .‚ eékb megben nyIiotvtott áIlást,esómaradt el az elozo ev azonos idoszakanak erteketol.
A nyilvántartott álláskeresők területi eloszlása ooo

S2;5tekinteteben marciusban a bekescsabai (19,4%) es a
mezőkovácsházi (17,5 %) járásban tartották nyilván a
legtöbb álláskeresőt. A békési körzet e hónapban a

5500

megyén belül a harmadik legtöbb (152%)
‘ I a Lálláskeresöt adta. A megyei létszám legkisebb “ L_ ti_ti

hányada - ahogy a korábbiakban is - a szarvasi és a I
gyomaendrödi (6,0% és 5.8%) járásban volt = S
nyilvántartott.

Az előző hónaphoz képest hat körzetben növekedés, három térségben csökkenés volt jellemzö a
nyilvántartott álláskeresök zárónapi létszámában.
Az elöző év azonos időszakához képest Békés, Gyomaendrőd és Sarkad körzetében
létszámcsökkenés mutatkozik. Békésen és Gyomaendrödön 0,6-0,6%-kal, Sarkadon 3,2%-kal
csökkent az álláskeresők száma egy év alatt. Az álláskeresők számában emelkedés hat körzetben
jelentkezett, ezek közül a mezőkovácsházi (1 3,8%) és a szarvasi (11 ‚3%) járásban mutatkozó
változás mértéke volt a legmagasabb.
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Az álláskeresők relativ szintje:

A nyilvántartott álláskeresők aránya

Az előző év azonos időszakához képest a
változás terjedelme ennél kicsit nagyobb1 a
megye kilenc járásában az álláskeresők aránya
+0,8 és -9,6%-pont között változott. Három
körzetben csökkent, hat körzetben emelkedett
a mutató egy év alatt.

Összetétel adatok:
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A nyilvántartott álláskeresök nemek
összetételére e hónapban a
kiegyenlitődése volt jellemző.
átlagban az álláskeresök
50,0%-a nő.

A nyilvántartott álláskeresők
korszerkezetében az egy évvel korábbi
adatokhoz képest az idősebb korosztály
jelenlétében mutatkozik növekedés. Az 50
óv felettiek álláskeresőkön belüli aránya

____

1 ‚3%-ponttal magasabb, mint egy évvel
l% ezelőtt volt. A 40-49 év közötti korosztályban

0,6%-pontos csökkenés tapasztalható. A 25

A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktiv Anyilvántartattáiláskeresőkaránya

népességhez viszony[tott arányának 2019. március havi
Sad r - -

edeke Bekes megyeben 7,9%. Az arany az elozo havi -

értéknél 0,3%-ponttal magasabb, és 0,3%-ponttal marad el az Mk.hán

előző év azonos időszakának adatától. Az álláskeresők Gyornae a

aránya a megyén belül e hónapban az orosházi (5,1%). a Szegh - -

szarvasi (5,8%), valamint a gyulai (5,8%) járásban volt a SZMVaS OlOl8márc

legalacsonyabb, míg a legmagasabb szint a sarkadi (14,6%) O.hán

és a mezökovácsházi (13,3%) körzetet jellemezte. Gyula

A mutató értéke az előző hónaphoz viszonyitva járásonként
+1,6 és -0,5%-pont között változott, legnagyobb mértékben a Baba

... .. -sarkadi jarasban csokkent. I
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50,0%-a férfi,

év alattiak esetében szintén 0,6%-kal, a 25-39 éves korosztály körében 0,1%-kal, csőkkent az
arány az egy évvel korábbiakhoz képest. Az álláskeresőkön belüli legmagasabb részesedés az 50
év feletti, valamint a 25-39 évesek körében jelentkezett. Márciusban mindkét életkori csoport 30%

2



körüli értéket mutatott (32,1% illetve 30.2%) Ugyanezen időpontban a 40-49 éves korosztályba
tartozók részaránya 21,5%, a 25 év alattiaké 16,2% volt.
Az álláskeresők között csökkent a pályakezdőként nyilvántartottak száma. Békés megyében e
hónapban 1153 fő tartozott e körbe. A pályakezdöként nyilvántartott álláskeresők száma az előző
hónaphoz viszonyitva 39 fővel csökkent, az előző óv azonos időszakához képest 76 fővel
mérséklódött. Márciusban a pályakezdők a nyilvántartott álláskeresők 9,4%-át tették ki. Arányuk a
megyén belül a békési (12,6%) ős a gyulai (11,8%) járásban volt a legmagasabb. a
legalacsonyabb érték a mezőkovácsházi (5,4 %) és az sarkadi
(8,2%) járásban jelentkezett.
A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettségenkénti
összetételében továbbra is a legfeljebb általános iskolai
(39,9%) ős a szakmunkás (29,1%) végzettséggel
rendelkezők jelenléte a meghatározó. Az állományon belül
e hónapban az érettségizettek részaránya 26,8%, a
diplomások részesedése 4,2% volt. Az előző év azonos
időszakához képest az általános iskolai végzettségűek
részaránya -2,2%-kal, a szakmunkások aránya -0,6%-kal
csökkent, a többi iskolatipusban végzetteké emelkedett.

Ellátásra való jogosultságuk alapján márciusban a
42”nyilvántartott álláskeresők 27,8%-a kapott munkanélküli

eflátást. Arányuk 5,2%-ponttal emelkedett agy év alatt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
23,9% részesült, míg 48,3% nem kapott pénzbeli ellátást. Az ellátásra nem jogosultak aránya az
előző év azonos időszakához képest 0,7%-ponttal csökkent.
A regiszterben töltött idö tekintetében a nyilvántartott álláskeresők 61,9%-a fél évnél rövidebb ideje,
15,6%-a 7-12 hónapja, 22,5%-a egy évnél régebben Szerepe) folyamatosan a nyilvántartásban. Az
egy éven túl nyilvántartottak álláskeresökön belüli aránya az elmúlt év azonos időszakához képest
0,8%-ponttal emelkedett.

Anyilwántartott álláskeresők Iskolai
végzettsége Békés megyében

2019. március

r rettég,-)

L—c?ipiomas
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Főbb Békés megyei adatok

2019. 2019. 2018 Váltzásazebző . - -

‚ ‚ Valbzas az ebzo evhez
Megnevezés maraus bruar marcius honaphoz

b %

nyiIvánrfl álláskereső 12 280 11 846 12 691 434 3,7% -411 -3,2%

l 6 136 6 018 6 481 118 2,0% -345 -5,3%
neaenként

nő 6 144 5 628 6 210 316 5,4% -66 -11%
<: 8. áILÍSk, 4 905 4 629 5 346 276 6,0% -441 -8,2%

.
szakrmnkás 3 568 3 531 3 762 37 1.0% -194 -52%

vég zeegen kent
éretégi 3291 3196 3136 95 30% 155 4,9%

diplomás 516 490 441 25 53% 69 154%

pályakezdő I 153 1 192 1 229 -39 -3,3% -75 -6.2%

<25 éves 1 991 2 035 2 135 -44 -2,2% -144 -6,7%

korcsoport =25 < 50 éves 6347 6 052 6 648 295 4,9% -301 -4,5%
):SOéves 3942 3759 3908 183 4,9% 34 0,9%

nyilvánrsba összesen 2477 2183 3338 294 13,5% -861 -25,8%
bepők elsőalkalorniat 117 148 111 -31 -20,9% 6 5,4%

rbsan regiszIr 2 768 2 628 2 751 140 5,3% 17 0,6%

brtsanregiszbá[karánya(%) 22,5% 22,2% 21,7% 0,4%-pont 0,9%-pont

átásilieresákaránya” <%) 7,9% 7,6% 82% 0,3 to-pont -0,3 %-ponl
Egy ewe ngy arínai rgetben rregszakí!as relkul ‚nndeii napan szempel a nyíIaníaflában

“a gazdasagíI akííw nepesség %ábi

Fontosabb összehasonlító adatok — 2019. március

. . . . ... A nyíIvntartott á!Iáskeresők aránya Nyilvántartott TartósanNyilvantartott ataskeresoksiana . . ... . ‘a gazdasagiag aktív nepesseg %-aban’ patyakezda regztraIt*

2019. 2019. 2018, 2019. 2019. 2018. .

március február március március február március alaskeresokszana

eékés rEgye 12 280 11 846 12 691 7,9% 7,6% 8,2% 1 153 2 768

Ország 278 835 265 515 284 565 6,0% 5,8% 6,2% 24 695 69 541
• Ep vc ‘agv anítíl rdebíí ms,ak íá nékuJ minden ?uónaptíl szerepel ny’ilvániaríníí álláskeresők állnmán áttn

‘az clíi,ó er ;inuár 01-i usutüságilagakiív nípessd “é-utun

A nyilvántartott álláskeresök márciusi létszámforgalmának nagyságrendje átlagosnak mondható. A
Békés megyében nyilvántartott álláskeresők regiszter adatbázisában márciusban 4,5 ezer fő fordult
meg, akik között 2477 fö belépöként, 2043 fő kilépőként szerepelt. A belépők között 117 fő először
regisztráltatta magót, közülük 59 fö pályakezdőként került nyilvántartásba. E hónapban az előzö
havinál többen léptek be a regiszterbe és kevesebben léptek ki onnan, igy a nyilvántartott
álláskeresők zárónapi létszáma az előző hónaphoz képest 434 fővel emelkedett.
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Békés megye A
A nyilvántartott álláskeresők száma - 2019. március

álláskeresők száma (fő)
álláskeresők

Járás 2019. 2019 2018 váflozás előző aránya
2019 március

március febwar
március hónaphoz évhez

Békéscsaba 2 384 2 344 2123 40 261 63%

Békés 1867 1878 1828 -II 39 120%

Gyula 1 038 993 985 45 53 5,8%

Orosháza 1160 1106 1246 54 -86 5,1%

Szarvas 738 663 630 75 108 5,8%

Szeghalom 1 008 992 1 004 16 4 7,6%

Gyomaendröd 709 713 653 -4 56 6,8%

Mezőkovácsháza 2143 1 883 2184 260 -41 13,3%

Sarkad 1233 1274 2038 -41 -805 146%

Békés megye 12280 11846 12691 434 -411 7,92%

• álláskeresők — becsült — gazdaságilag aktiv népességszám figyelembe vételével számított aránya

Összetétel adatok — 2019. március
nyilvánlartoh álláskeresők száma (tő)

nemenkéni legmagasabb iskolai végzeltségenként
pályakezdő

férfi nő <= 8 áll. szakmunkás éreltségizett diplomás

Békéscsaba 1 134 1 250 605 677 907 155 234

Békés 968 899 786 560 475 46 236

Gyula 514 524 309 290 353 86 123

Orosháza 516 644 407 368 333 52 98

Szarvas 357 381 218 230 246 44 73

Szeghalom 522 486 484 276 220 28 98

Gyomaendrőd 344 365 270 256 168 15 74

Mezökovácsháza 1087 1 056 1077 662 382 22 116

Sarkad 694 539 749 249 207 28 101

Békésmegye 6136 6144 4905 3568 3291 516 1153
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Álláshelyek

A járási hivatalok foglalkoztatási oszlályain 2019. márciusban 7946 db új munkaerőigényt
rögzitettek Az előző hónapból még rendelkezésre álló ajánlatokkal együtt igy összességében
10983 álláshelyre vonatkozó kereslet jelent meg. Ezek közül 8389 pozicióra az adott hónapban
megtalálták a munkavállalókat, igy a hónap végén 2594 álláshelyre vártak még jelentkezőket.

Az állások között továbbra is meghatározó a közigazgatási ágazatban megjelenő munkaeröigények
jelenléte. Az e havi bejelentések között az ágazat részesedése 58,8%. A további nemzetgazdasági
ágak vonatkozásában a feldolgozóipar, az épitőipar, a kereskedelem, gépjármújavitás ás az
adminisztrativ tevékenység jelent meg nagyobb létszámigénnyel.

A támogatás nélküli állásajánlatok körében márciusban 10 f6t meghaladó létszámban kerestek az
alábbi foglalkozásokra munkavállalókat: irodai adminisztrátor, bolti eladó, szakács, dísznövény-,
virág- és faiskolaj kertész, csemetenevelő, szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és —tenyésztő.
húsfeldolgozó, lakatos, hegesztő. lángvágó, mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója,
javitója, villamos gépek és készülékek müszerésze, javitója, kőműves, mechanikaigép
összeszerelő, tehergépkocsi-vezetö, kamionsofőr, mezőgazdasági, erdögazdasági, növényvédő
gép kezelöje, takaritó ás kisegitö, kézi csomagoló, valamint egyszerű szolgáltatási ás szállitási,
Ipari és építőipari foglalkozások.

Békés megye

Az álláshelyek havi mérlege —2019. március

A hónap
- - AhonapElozo havi lolyaman Havi Tárgyhavi

járás záró bejelentett érvényes
-

záró
állomány álláshelyek bejelentések

meszun
áflomány

átlashelyek
szama

Békéscsaba 545 I 036 1 581 853 728
Békés 291 833 1124 762 362
Gyula 317 645 962 825 137
Orosháza 513 444 957 686 271
Szarvas 775 570 I 345 1067 278
Szeghalom 77 1219 1296 1137 159
Gyomaendrőd 260 525 785 501 284
Mezökovácsháza 192 1359 1551 1336 215
Sarkad 65 1317 1382 1222 160

Békés megye összesen 3035 7948 ID 983 8389 2594

támogatott 1205 7305 8510 7312 1198
nem támogatott 1830 643 2473 1077 1396

Ahónap Ahónap
Elozo havi Havi Targyhavifolyaman folyamanTEAOR 2008 záro ervényes . zarobejelentett ‚ megszunt
állomány bejetentesek allomanyatlashelyek állashelyek

száma
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A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
B Bányászat, köfejtés
C Feldolgozóipar
D Villamos energia-, gáz-. gözellátás, légkondic
E Vizellátás; szennyviz gyűjtése. kezelése.

bIlIadékna7dMknds s,ennvp.7MÁsmRnesitÁs
F Epitdipar

G Kereskedelem, gépjárműavitás
H Szállítás, raktámzás
I Szálláshely-szolgáltatás vendéglátás
J lnformáci6, kommunikáció
K Pénzügyi, biztosilási tevékenység
L Ingallanügyletek
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
N Adminisztrativ és szolgáltatást támogató 1ev.
o Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombizt.
P Oktatás

Q Humán-egészségügyi, szociális etátás
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő
S Egyéb szolgáltatás
r Háztartás munkaadói tevékenysége; termék

MIifC5 c,nInMftt ‚)fl7 t2iM

U Területen kívüli szervezet

16 6 22
13 15 28

127 106 233
118 242 360
752 5707 6459

46 162 208
146 265 411
46 153 199

125 215 340

1 21

18 10
116 117
174 186

5 739 720
181 27
298 113
163 36
246 94

II. Nyilvántartott álláskeresői adatok Békés városában:

Békés városban 1063 fő regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván 2019 márciusában. A relatív
mutaló - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában — 8,12 %- A Békés
megyei átlag 5,16%.

A nemek aránya:

• 559 férfi (52,6%) mellett
• 504 nö (47,4%) szerepelt a nyilvántartásban.

A 25 év alatti álláskeresők száma: 237 fő (22,3%) mely a tavalyi év azonos idöszakához képest 35
fövel emelkedett.

Az 55 év felehi áfláskeresök száma Békésen 151 16(15,1%), mely csökkenést mutat az elmúlt éves
adathoz képest.

Az álláskeresők %-os megoszlása nyilvántanásunkban eltöltött Idő szerint:
• 1-3 hó: 33,4%
• 4-6 hó: 18,7%
• 7-12 hó: 18,4%
• 13-24 hó: 14,3%
• 24 hónapnál régebben nyilvántartottak: 15,2 %.

65 108 173 102 71
2 O 2

1051 204 1255 617 638
2 O 2 2 O

24 26 50 30 20

184 436 620 386 234
202 171 373 162 211
43 18 61 37 24
61 102 163 101 62
12 12 24 16 8

Békés megye összesen

O O O

O O O
3035 7948 10983 8389 2594
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Ellátásra jogosultságukat tekintve:

• álláskeresési ellátásban részesül: 159 tő - 15 %
• foglalkoztatást helyettesítő támogatásiRSZ részesül: 386 tő - 36 %
• ellátásban nem részesülők: 518 tó —49 %.

Iskolai végzettségüket tekintve:

• általános iskolai végzettség nélküliek: 35 tó
• általános iskolai végzettségűek: 417 tő
• szakiskola/szakmunkásképző: 309 fő
• szakközépiskola/szakgimnáziumltechnikum: 134 tő
• gimnázium: 143 fő
• felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező: 25 fő.

Az álláskeresői létszám az egy évvel korábban mért adatokhoz képest minimális, 2 fős
létszámcsökkenést mutat. A tavalyi évhez képest emelkedett az ellátásban nem részesülők ás a 7-
12 hónapja álláskeresöi státuszban lévök száma.

Ill. Köztoglalkoztatás

Békés Város Önkormányzatánál 2019. évre tervezett közfoglalkoztatottak számát, valamint azok
megvalósitásához kapcsolódóan megítélt támogatások összegét az alábbi táblázat szemlélteti:

.. .
Foglalkoztatni Támogatás Összesen (Ft) -Kozfoglalkoztatasi KotelezoenSsz. tervezett

Program megnevezese . . . 2019. 2020. vallalt cnero (Ft)atlagletszam (fo)
Szociális jellegű program 40 43696439 11502228 612650
Helyi sajátosságokra

2. 10 11699609 D Oepulo programelem
Mezőgazdasági

3. 10 17339747 2884356 Oprogramelem
Hosszabb időtartamú

4. 80 82794779 9719114 Oközfogla lkoztatá s

ÖSSZESEN:
140 154094433 24105698 612650

A járási start programok keretében 2019. évben:

• szociális jellegű program
• helyi sajátosságokra épülő programelem és
• mezőgazdasági programelem

kerül megvalósításra 2019. március 1—2020. febwár2g. között.

A hosszabb időtartamú kőzfoglalkoztatás esetében a hatósági szerződések megkötésére 2020,
február 29— ig nyílik lehetőség.
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IV. A Foglalkoztatási Osztályokon igényelhető támogatási formák

1. Képzési támogatás

2. Munkahelymegőrzés támogatása

3. Közfoglalkoztatásból a versenyszférába elnevezésü program keretében elhelyezkedési
juttatás

4. Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló (Ifjúsági Garancia Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-2015-00001) támogatási lehetőségek

5. Elhelyezkedést elősegitő támogatások:

Foglalkoztatás bövitését szolgáló bértámogatás:

— „Iegfeebb 8+4 hő’, a támogatás folyósitási idötadama legfeljebb S hónap lehet, további 4
hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előirása mellett. A támogatás
mértéke a foglalkoztatót terhelő bér ás szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a.

Bérköltség támogatás:

—> legfeIjebb 90 napos”: munkabér és szociális hozzájárulási adó 100%-os megtérítése.

—* „legfeljebb 6+3 havi’: legfeljebb 6 hónapig: a munkabér ás a ténylegesen fizetendő szociális
hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése,

—* „legfeljebb 10+5 havi”: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó
100 százalékos megtérítése,

Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése (mobilitási támogatások)

Lakhatási támogatás: legfeljebb 12 hónapra, maximum 100.000 Ft összegben

Vállalkozóvá válás támogatása: legfeljebb 6 havi, a minimálbér összegéig

V. Munkáltatói kapcsolattartás

A Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya Jelenleg is közel 300 munkaadóval tart rendszeres
kapcsolatot. Folyamatosan bövítjük padnereink számát, partnerlistába gyüjtjük adataikat, hogy
minél több információval tudjuk ellátni öket. Működési területeik között jellemző a mezőgazdaság.
építőipar, kereskedelem, a közigazgatás ás a szolgáltatás.

A korábbi évekhez hasonlóan jellemző térségünkre, hogy a munkáltatók hosszabb időtávra kevésbé
mernek pozitívan tervezni. A várható létszám alakulására összességében a mai napig inkább a
stagnálás a legjellemzőbb A negyedévente kiküldött felmérések alapján a válaszadók még most is
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érzékeinek bizonytalanságot. A munkáltatók nagy részénél kialakult egy szakember törzsgárda, Igy
a munkaerömozgás időszakos, elsősorban végzettséget nem igénylő munkakörőkben jellemző

Egyre súlyosabb probléma a munkaerö kereslet és kínálat eltérése, amit a szakképzés,
felnőttképzés tudatos tervezésével próbálunk orvosolni, mely területen még inkább kívánjuk a
munkáltatói szándékokat figyelembe venni. Meglátásunk szerint a munkáltatói igények hatékony
kielégítését továbbra is sok esetben gátolja az egyszerűsített foglalkoztatás (különösen a
szezonális profilokban, ugyanis valamelyest kisebb költséggel tudnak foglalkoztatni embereket és
nem egy esetben magasabb bérért, mint a hagyományos munkaviszony keretében). Megyei szinten
sajnos a foglalkoztatók által kínált, biztositott munkabérek nagy számban nem haladják meg a
kötelező legkisebb munkabér összegét. Sajnos ennek kővetkeztében sokan vállalnak munkát a
nagyobb városokban, ahol a multinacionális cégek sok esetben versenyképesebb bérért
foglalkoztatják munkavállalóikat.

Az is emlitésre érdemes, hogy a bejelentett munkaerőigények nagy számban csak a támogatható
ügyfelekre korlátozódnak, ahol a véges pénzügyi lehetőségeink miatt nem tudunk minden igényt
kielégíteni.

A Békéscsabai Járási Hivatal területi közelségét kihasználva kivánunk nagyobb számban
munkalehetöségeket biztositani álláskeresőink számára. A tájékoztatások alapján több nagyobb
beruházás és fejlesztés is megvalósításra kerül illetékességi területükön, melynek következtében
benyújtott nagyobb létszámú munkaerőigények kielégítése kapcsán kivánunk mind a munkáltatói,
mind a munkavállalói oldal segítségére lenni.

Békés, 2019. május 7.

Tisztelettel:

Hidi József
járási hivatalvezetó

Szabados lAónika
osztályvezetö
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