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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Sortowacze odpadów
Tynkarze i pokrewni
Pracownicy obsługi płacowej

zawód
maksymalnie
deficytowy

Aktorzy cyrkowi i pokrewni
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Osoby dozoru ruchu w górnictwie
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
Analitycy systemów komputerowych
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Technicy sieci internetowych
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Ładowacze nieczystości
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
Administratorzy systemów komputerowych
Cieśle i stolarze budowlani
Robotnicy budowy dróg
Operatorzy maszyn do szycia
Rolnicy upraw polowych

DEFICYT

Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Planiści produkcyjni
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
zawód deficytowy

Nauczyciele szkół specjalnych
Wyżsi urzędnicy administracji rządowej
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Blacharze
Pomoce domowe i sprzątaczki
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Przedstawiciele handlowi
Agenci ubezpieczeniowi
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierowcy samochodów ciężarowych
Układacze towarów na półkach
Operatorzy maszyn do prania
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Asystenci nauczycieli
Księgowi
Pomocniczy personel medyczny
Pracownicy biur informacji

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
Kierownicy w hotelarstwie

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Mechanicy precyzyjni
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Technicy elektrycy
Fizycy i astronomowie
Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
Technicy medyczni i dentystyczni
Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy służb technicznych żeglugi

zawód
nadwyżkowy

Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
Konsultanci i inni pracownicy biur podróży
Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
Monterzy izolacji

NADWYŻKA

Technicy archiwiści i pokrewni
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Dekarze
Tapicerzy i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Funkcjonariusze celni i ochrony granic
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
Filozofowie, historycy i politolodzy
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Właściciele sklepów
Kreślarze
Robotnicy obróbki kamienia
Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

*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".

