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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Opiekunowie dziecięcy
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Instruktorzy nauki jazdy
Pomocniczy personel medyczny
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

zawód
maksymalnie
deficytowy

Administratorzy systemów komputerowych
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy leśni i pokrewni
Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Pracownicy świadczący usługi na ulicach
Tynkarze i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do prania

DEFICYT

Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
Kreślarze
Monterzy linii elektrycznych
Inżynierowie budownictwa
Asystenci dentystyczni
Agenci ubezpieczeniowi
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
zawód deficytowy

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Elektrycy budowlani i pokrewni
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Czyściciele pojazdów
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Pracownicy działów kadr
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
Kierownicy do spraw budownictwa
Magazynierzy i pokrewni
Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Formierze odlewniczy i pokrewni
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Kierownicy biura
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Grupa elementarna
Nauczyciele szkół specjalnych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Psycholodzy i pokrewni
Pracownicy obsługi biurowej
Układacze towarów na półkach
Dietetycy i żywieniowcy
Praczki ręczne i prasowacze

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Hydraulicy i monterzy rurociągów
Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
Kasjerzy i sprzedawcy biletów

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Robotnicy budowy dróg
Ceramicy i pokrewni
Uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do
spożycia)

*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".

