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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Robotnicy wykonujący proste prace polowe
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Wydawcy posiłków
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

zawód
maksymalnie
deficytowy

Czyściciele pojazdów
Kreślarze
Kierownicy do spraw badań i rozwoju
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie
indziej niesklasyfikowani

DEFICYT

Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
Inżynierowie elektronicy
Planiści produkcyjni
Analitycy systemów komputerowych
Układacze towarów na półkach
Programiści aplikacji
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Kierownicy do spraw finansowych
zawód deficytowy

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Kierownicy do spraw reklamy i public relations
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Lektorzy języków obcych
Pracownicy ochrony osób i mienia
Pomoce kuchenne
Praczki ręczne i prasowacze
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
Przedstawiciele handlowi
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Agenci i administratorzy nieruchomości
Tynkarze i pokrewni
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

DEFICYT

zawód deficytowy

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Inżynierowie elektrycy
Dietetycy i żywieniowcy
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
Technicy technologii chemicznej i pokrewni
Właściciele sklepów
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Ślusarze i pokrewni
Fryzjerzy
Technicy fizjoterapii i masażyści
Sekretarze medyczni i pokrewni
Technicy elektrycy

zawód
nadwyżkowy

Mechanicy pojazdów samochodowych
Kucharze
Barmani
Archiwiści i muzealnicy

NADWYŻKA

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Monterzy sprzętu elektrycznego
Cieśle i stolarze budowlani
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Gospodarze budynków
Inżynierowie mechanicy
Analitycy finansowi
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
Inżynierowie telekomunikacji
Technicy leśnictwa
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Pracownicy domowej opieki osobistej
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Technicy analityki medycznej
Maszyniści kolejowi i metra

*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".

