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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Operatorzy maszyn do szycia
Kierownicy w gastronomii
Diagności laboratoryjni specjaliści
Inżynierowie elektronicy
Lektorzy języków obcych
Planiści produkcyjni
Technicy technologii chemicznej i pokrewni

zawód
maksymalnie
deficytowy

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Pracownicy obsługi płacowej
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Pomocniczy personel medyczny
Nauczyciele szkół specjalnych

DEFICYT

Robotnicy obróbki kamienia
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Tynkarze i pokrewni
Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Elektrycy budowlani i pokrewni
zawód deficytowy

Psycholodzy i pokrewni
Zaopatrzeniowcy
Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
Magazynierzy i pokrewni
Nauczyciele szkół podstawowych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Pracownicy ochrony osób i mienia
Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
Listonosze i pokrewni

zawód
nadwyżkowy

Technicy technologii żywności
Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
Inżynierowie mechanicy
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani

NADWYŻKA

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
Zamiatacze i pokrewni
Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
Blacharze
Farmaceuci specjaliści

Sekcja

NADWYŻKA

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Grupa elementarna
Kierownicy sprzedaży w marketach
Ceramicy i pokrewni
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

*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".

