ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
w Powiat m. Gdańsk
INFORMACJA SYGNALNA 2016 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Sortowacze odpadów

zawód
maksymalnie
deficytowy

Położne z tytułem specjalisty
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
Optometryści
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Tynkarze i pokrewni
Programiści aplikacji
Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Technicy sieci internetowych
Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
Magazynierzy i pokrewni
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Ankieterzy
Kierownicy do spraw badań i rozwoju
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
Listonosze i pokrewni
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

DEFICYT

Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Przedstawiciele handlowi
zawód deficytowy

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Nauczyciele szkół specjalnych
Kierowcy samochodów ciężarowych
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Elektrycy budowlani i pokrewni
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Pracownicy domowej opieki osobistej
Księgowi
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Pracownicy ochrony osób i mienia
Technicy archiwiści i pokrewni
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Fizjoterapeuci

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
Kaletnicy, rymarze i pokrewni

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Operatorzy aparatury medycznej
Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych
Konsultanci i inni pracownicy biur podróży
Technicy budownictwa

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Dyrektorzy generalni i zarządzający
Audiofonolodzy i logopedzi
Pracownicy służb technicznych żeglugi

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
Drukarze
Dietetycy i żywieniowcy
Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych
Kierownicy sprzedaży w marketach

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Technicy leśnictwa

*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".

