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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Sortowacze odpadów
Wyżsi urzędnicy administracji rządowej
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Operatorzy maszyn do szycia
Robotnicy obróbki kamienia

zawód
maksymalnie
deficytowy

Technicy sieci internetowych
Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
Instruktorzy technologii informatycznych
Operatorzy wprowadzania danych
Pracownicy obsługi płacowej
Urzędnicy organów udzielających licencji
Kierownicy do spraw reklamy i public relations
Osoby dozoru ruchu w górnictwie
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Urzędnicy do spraw podatków
Mechanicy rowerów i pokrewni
Administratorzy systemów komputerowych
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
Kierownicy w gastronomii
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

DEFICYT

Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownicy do spraw badań i rozwoju
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
zawód deficytowy

Nauczyciele szkół specjalnych
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Mistrzowie produkcji w budownictwie
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
Sekretarze prawni
Układacze towarów na półkach
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
Planiści produkcyjni
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
Magazynierzy i pokrewni
Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki

DEFICYT

zawód deficytowy

Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Inżynierowie budownictwa
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
Projektanci grafiki i multimediów
Pomocniczy personel medyczny

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Ładowacze nieczystości
Stolarze meblowi i pokrewni
Windykatorzy i pokrewni
Ankieterzy
Asystenci dentystyczni
Ekonomiści
Specjaliści do spraw public relations
Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
Opiekunowie dziecięcy
Fryzjerzy
Ślusarze i pokrewni
Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
Malarze budowlani i pokrewni
Kucharze
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Elektromechanicy i elektromonterzy
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
Technicy elektrycy
Sprzedawcy w stacji paliw
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Konsultanci i inni pracownicy biur podróży
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Konduktorzy i pokrewni
Gospodarze budynków
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
Inżynierowie elektronicy
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
Cieśle i stolarze budowlani

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Technicy farmaceutyczni
Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
Formierze odlewniczy i pokrewni

*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".

