ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
Powiat m. Kielce
INFORMACJA SYGNALNA
I PÓŁROCZE 2018 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Robotnicy wykonujący proste prace polowe

zawód
maksymalnie
deficytowy

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kreślarze
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Optometryści
Ankieterzy
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Operatorzy maszyn do prania
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Czyściciele pojazdów
Monterzy izolacji
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem

DEFICYT

Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany
zawód deficytowy

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Formierze odlewniczy i pokrewni
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Urzędnicy do spraw podatków
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Tynkarze i pokrewni
Administratorzy systemów komputerowych
Archiwiści i muzealnicy
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Kierownicy do spraw finansowych
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Magazynierzy i pokrewni
Nauczyciele szkół specjalnych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Technicy budownictwa
Matematycy, aktuariusze i statystycy
Kowale i operatorzy pras kuźniczych
Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Zamiatacze i pokrewni
Lakiernicy
Fryzjerzy
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
Monterzy sprzętu elektronicznego
Technicy fizjoterapii i masażyści

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Drukarze

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Kierownicy do spraw strategii i planowania
Inżynierowie telekomunikacji
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Nauczyciele szkół podstawowych
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

*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".

