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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Inżynierowie budownictwa
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Kierownicy do spraw finansowych
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Inżynierowie elektronicy
Technicy medyczni i dentystyczni
Technicy sieci internetowych
Agenci i administratorzy nieruchomości
Kowale i operatorzy pras kuźniczych
Sprzedawcy w stacji paliw

zawód
maksymalnie
deficytowy

Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
Opiekunowie dziecięcy
Monterzy izolacji
Optycy okularowi
Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
Osoby dozoru ruchu w górnictwie
Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany
Asystenci dentystyczni
Kreślarze

DEFICYT

Obuwnicy i pokrewni
Sekretarze prawni
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Kierownicy do spraw budownictwa
Pracownicy działów kadr
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Programiści aplikacji
Inżynierowie mechanicy
Elektrycy budowlani i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
zawód deficytowy

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Stewardzi
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Spawacze i pokrewni
Magazynierzy i pokrewni
Analitycy finansowi
Technicy technologii żywności
Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
Recepcjoniści hotelowi
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Czyściciele pojazdów

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy maszyn do prania
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

DEFICYT

zawód deficytowy

Projektanci grafiki i multimediów
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Przedstawiciele handlowi
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Układacze towarów na półkach
Asystenci nauczycieli

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Specjaliści nauk o Ziemi
Technicy elektrycy
Lakiernicy

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
Pomoce kuchenne
Technicy budownictwa
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody 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".

