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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Robotnicy budowy dróg
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

zawód
maksymalnie
deficytowy

Programiści aplikacji
Kierownicy sprzedaży w marketach
Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy obsługi płacowej
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Ratownicy medyczni
Technicy archiwiści i pokrewni
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

DEFICYT

Kasjerzy bankowi i pokrewni
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Właściciele sklepów
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Kierownicy do spraw finansowych
Pracownicy domowej opieki osobistej
zawód deficytowy

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Operatorzy urządzeń teleinformatycznych
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Spedytorzy i pokrewni
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Specjaliści do spraw administracji i rozwoju
Opiekunowie dziecięcy

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Kierowcy samochodów ciężarowych
Kosmetyczki i pokrewni
Psycholodzy i pokrewni
Dyrektorzy generalni i zarządzający
Malarze budowlani i pokrewni

zawód
nadwyżkowy

Kucharze
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Fizjoterapeuci

NADWYŻKA

Elektrycy budowlani i pokrewni
Technicy technologii żywności
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Dekarze
Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
Windykatorzy i pokrewni
Filozofowie, historycy i politolodzy

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Układacze towarów na półkach

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Archiwiści i muzealnicy
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
Wydawcy posiłków

*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".

