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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Inżynierowie elektrycy
Właściciele sklepów
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Lektorzy języków obcych
Operatorzy maszyn do prania
Kierownicy do spraw finansowych
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

zawód
maksymalnie
deficytowy

Technicy archiwiści i pokrewni
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Projektanci grafiki i multimediów
Kartografowie i geodeci

DEFICYT

Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Inżynierowie budownictwa
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Pomocniczy personel medyczny
zawód deficytowy

Psycholodzy i pokrewni
Kierowcy samochodów ciężarowych
Spawacze i pokrewni
Hydraulicy i monterzy rurociągów
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Przedstawiciele handlowi

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Kierownicy do spraw budownictwa
Operatorzy aparatury medycznej
Tynkarze i pokrewni
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Malarze budowlani i pokrewni
Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
Lakiernicy
Agenci ubezpieczeniowi

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Ogrodnicy
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
Opiekunowie dziecięcy
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Elektrycy budowlani i pokrewni
Magazynierzy i pokrewni

zawód
maksymalnie

Ekonomiści

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Rolnicy upraw polowych
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Kierownicy biura
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Robotnicy budowy dróg

*Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych został wykonany według nowej metodologii przygotowanej
w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Opracowanie nowych zaleceń
metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy".

