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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pracownicy zakładów pogrzebowych
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Ładowacze nieczystości
Układacze towarów na półkach
Pracownicy obsługi płacowej
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

zawód
maksymalnie
deficytowy

Administratorzy systemów komputerowych
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
Asystenci nauczycieli
Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany
Agenci ubezpieczeniowi
Robotnicy budowy dróg
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie
indziej niesklasyfikowani

DEFICYT

Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Robotnicy wykonujący proste prace polowe
Programiści aplikacji
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Opiekunowie dziecięcy
Czyściciele pojazdów
Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
zawód deficytowy

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
Spedytorzy i pokrewni
Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Zaopatrzeniowcy
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Przedstawiciele handlowi
Kierownicy do spraw finansowych
Monterzy izolacji

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Księgowi
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani

DEFICYT

zawód deficytowy

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Spawacze i pokrewni
Elektrycy budowlani i pokrewni

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Inżynierowie elektrycy
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia
zawodowego)
Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Wydawcy posiłków
Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Kierownicy do spraw budownictwa

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
Nauczyciele akademiccy

*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".

