ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
Powiat m. Poznań
INFORMACJA SYGNALNA
I PÓŁROCZE 2017 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
Kierownicy do spraw budownictwa
Pielęgniarki z tytułem specjalisty
Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi
Organizatorzy konferencji i imprez
Ankieterzy
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

zawód
maksymalnie
deficytowy

Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
Modelki i modele
Maszyniści kolejowi i metra
Robotnicy budowy dróg
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Zamiatacze i pokrewni
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Operatorzy urządzeń teleinformatycznych
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

DEFICYT

Analitycy systemów komputerowych
Programiści aplikacji
Administratorzy systemów komputerowych
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Pracownicy świadczący usługi na ulicach
Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Optycy okularowi
zawód deficytowy

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Czyściciele pojazdów
Księgowi
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Kierownicy do spraw reklamy i public relations
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Farmaceuci specjaliści
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy obsługi płacowej
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Magazynierzy i pokrewni

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Opiekunowie dziecięcy
Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
Układacze towarów na półkach
Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
Ładowacze nieczystości
Pracownicy biur informacji
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

DEFICYT

zawód deficytowy

Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Barmani
Sekretarki (ogólne)
Kierownicy biura
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Listonosze i pokrewni
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Monterzy linii elektrycznych
Szklarze
Wydawcy posiłków
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw administracji i rozwoju
Kodowacze, korektorzy i pokrewni
Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
Dziennikarze
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
Technicy analityki medycznej

zawód
nadwyżkowy

Kowale i operatorzy pras kuźniczych
Technicy budownictwa
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
Operatorzy aparatury medycznej

NADWYŻKA

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Nauczyciele szkół podstawowych
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
Muzycy i pokrewni
Operatorzy urządzeń energetycznych

*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".

