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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi
Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

zawód
maksymalnie
deficytowy

Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Wyżsi urzędnicy administracji rządowej
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Instruktorzy nauki jazdy
Kierownicy do spraw reklamy i public relations
Lekarze weterynarii specjaliści
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
Hodowcy drobiu
Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Pracownicy obsługi płacowej
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Agenci ubezpieczeniowi

DEFICYT

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Ankieterzy
Kierownicy do spraw finansowych
Programiści aplikacji
Pracownicy działów kadr
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Agenci i administratorzy nieruchomości
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
zawód deficytowy

Kierownicy do spraw badań i rozwoju
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Magazynierzy i pokrewni
Kierownicy biura
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Projektanci grafiki i multimediów
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Pracownicy ochrony osób i mienia
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Szklarze

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
Czyściciele pojazdów
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Technicy wsparcia informatycznego i technicznego
Literaci i inni autorzy tekstów
Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Spedytorzy i pokrewni
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Inżynierowie telekomunikacji

DEFICYT

zawód deficytowy

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Opiekunowie dziecięcy
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
Analitycy finansowi
Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
Listonosze i pokrewni
Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Operatorzy maszyn do szycia
Nauczyciele szkół podstawowych
Technicy farmaceutyczni
Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Wydawcy posiłków
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Farmaceuci specjaliści
Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

*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".

