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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Układacze towarów na półkach
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Operatorzy sieci i systemów komputerowych
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Pośrednicy pracy i zatrudnienia

zawód
maksymalnie
deficytowy

Administratorzy systemów komputerowych
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw badań i rozwoju
Pracownicy zakładów pogrzebowych
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Czyściciele pojazdów
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
Robotnicy budowy dróg
Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
Mechanicy rowerów i pokrewni
Agenci ubezpieczeniowi
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Konstruktorzy i krojczowie odzieży

DEFICYT

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Technicy sieci internetowych
Programiści aplikacji
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Kreślarze
Przedstawiciele handlowi
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
zawód deficytowy

Sprzedawcy w stacji paliw
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Kierownicy do spraw strategii i planowania
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Operatorzy aparatury medycznej
Kierownicy do spraw finansowych
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Spedytorzy i pokrewni
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych

NADWYŻKA

zawód

Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Rolnicy upraw polowych
Malarze budowlani i pokrewni
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

zawód
nadwyżkowy

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie
indziej niesklasyfikowani
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
Lektorzy języków obcych
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

NADWYŻKA

Praczki ręczne i prasowacze
Inżynierowie mechanicy
Obuwnicy i pokrewni
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Zamiatacze i pokrewni
Formierze odlewniczy i pokrewni
Ratownicy medyczni
Audiofonolodzy i logopedzi
Pracownicy usług domowych

*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".

