ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
Powiat poznański
INFORMACJA SYGNALNA
II PÓŁROCZE 2016 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Układacze towarów na półkach
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Agenci ubezpieczeniowi
Pracownicy do spraw transportu
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Kierownicy do spraw badań i rozwoju

zawód
maksymalnie
deficytowy

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Technicy sieci internetowych
Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Kierownicy w gastronomii
Instruktorzy nauki jazdy
Technicy archiwiści i pokrewni
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Operatorzy maszyn do szycia
Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
Administratorzy systemów komputerowych
Ładowacze nieczystości
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

DEFICYT

Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy zakładów pogrzebowych
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Konstruktorzy i krojczowie odzieży
Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
Monterzy linii elektrycznych
Programiści aplikacji
zawód deficytowy

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Kierownicy do spraw strategii i planowania
Pracownicy obsługi płacowej
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Przedstawiciele handlowi
Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Elektrycy budowlani i pokrewni
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Asystenci nauczycieli
Kreślarze
Pracownicy biur informacji
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Pracownicy działów kadr

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

DEFICYT

zawód deficytowy

Technicy elektrycy
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Robotnicy obróbki kamienia
Technicy mechanicy

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Specjaliści do spraw ochrony środowiska
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
Fryzjerzy
Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

zawód
nadwyżkowy

Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Ślusarze i pokrewni
Introligatorzy i pokrewni

NADWYŻKA

Sekretarki (ogólne)
Kowale i operatorzy pras kuźniczych
Murarze i pokrewni
Technicy technologii żywności
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Artyści plastycy
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego
Fizycy i astronomowie
Planiści produkcyjni

*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".

