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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn do szycia
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Czyściciele pojazdów

zawód
maksymalnie
deficytowy

Robotnicy wykonujący proste prace polowe
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Technicy sieci internetowych
Sortowacze odpadów
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
Pracownicy obsługi płacowej
Operatorzy sieci i systemów komputerowych
Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Układacze towarów na półkach
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

DEFICYT

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Administratorzy systemów komputerowych
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Specjaliści do spraw public relations
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Nurkowie
zawód deficytowy

Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Agenci i administratorzy nieruchomości
Kierownicy w gastronomii
Robotnicy obróbki kamienia
Drukarze
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Pracownicy do spraw transportu
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Sprzedawcy w stacji paliw
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Inżynierowie elektronicy
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Monterzy izolacji
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia
zawodowego)

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Gońcy, bagażowi i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Kucharze
Inżynierowie mechanicy

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

zawód
nadwyżkowy

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Tynkarze i pokrewni
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Ogrodnicy

NADWYŻKA

Dietetycy i żywieniowcy
Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Artyści plastycy
Technicy farmaceutyczni
Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Rolnicy upraw mieszanych

*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".

