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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Inżynierowie elektronicy
Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

zawód
maksymalnie
deficytowy

Programiści aplikacji
Kierownicy sprzedaży w marketach
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy urządzeń teleinformatycznych
Technicy archiwiści i pokrewni
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Sekretarze medyczni i pokrewni
Kierownicy do spraw budownictwa

DEFICYT

Pomocniczy personel medyczny
Kasjerzy bankowi i pokrewni
Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Planiści produkcyjni
Opiekunowie dziecięcy
Asystenci dentystyczni
zawód deficytowy

Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Analitycy finansowi
Inżynierowie mechanicy
Przedstawiciele handlowi
Technicy elektrycy
Operatorzy wprowadzania danych
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
Operatorzy maszyn do szycia
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Hydraulicy i monterzy rurociągów

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Pracownicy zakładów pogrzebowych
Projektanci grafiki i multimediów
Szklarze
Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
Ogrodnicy
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
Inżynierowie inżynierii środowiska

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Tynkarze i pokrewni
Specjaliści do spraw administracji i rozwoju
Pomoce kuchenne
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Kierowcy samochodów ciężarowych

zawód
maksymalnie

Układacze towarów na półkach

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pomoce domowe i sprzątaczki

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Doradcy finansowi i inwestycyjni
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
Ceramicy i pokrewni
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

*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".

