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Randstad: aantal vacatures flink toegenomen
Het aantal vacatures neemt

ink toe. Vooral in de techniek, transport en logistiek en verkoop en

marketing is het voor bedrijven moeilijk om personeel te vinden.
Dat meldt uitzendconcern Randstad op basis van een data-analyse. In juli stonden er volgens Randstad landelijk 207
duizend vacatures open. Dit is 63 procent meer ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De vraag naar
vrachtwagenchau eurs en logistiek medewerkers is meer dan verdubbeld. "Door de aanhoudende schaarste in
bepaalde sectoren kan een aantal bedrijven marktpotentieel niet benutten", zegt topvrouw Dominique Hermans van
Randstad Nederland. "Dit remt die bedrijven en daarmee de economie ongewild in verdere groei."
In de vakgebieden techniek, verkoop, transport, ICT en bouw is sprake van het grootste tekort aan personeel. "De
instroom vanuit het onderwijs is momenteel onvoldoende om de schaarste in bepaalde beroepsgroepen te bedwingen",
aldus Randstad. Volgens het uitzendconcern moet een deel van de schaarste worden opgelost met om- en bijscholing.
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Ziekteverzuim opnieuw 'uitzonderlijk hoog' door
coronagolf
Het ziekteverzuim in Nederland was in december voor de tweede maand op rij
"uitzonderlijk hoog" als gevolg van de nieuwe coronagolf. 
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Minder arbeidsconflicten door tekort aan personeel
Door het grote tekort aan personeel is het aantal arbeidscon icten afgenomen
met bijna twintig procent. Werkgevers is er alles aan gelegen om
medewerkers te behouden. 
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'Veel banen voor startende financials en stijgende
lonen'
Startende nancials vinden momenteel vrij eenvoudig een baan en de
salarissen voor operationele functies stijgen fors. 
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Economen ING voorspellen einde oefening voor deel
flexbedrijven
Een deel van de branche voor exwerk verliest binnenkort zijn
bestaansrecht, voorspellen economen van ING. 
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CBS: werkloosheid naar laagste niveau sinds begin
meting
De werkloosheid in Nederland is in november gedaald naar 2,7 procent. Dat is
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het laagste maandcijfer
sinds het... 

