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Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Osoby dozoru ruchu w górnictwie
Programiści aplikacji
Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Analitycy systemów komputerowych
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Kierownicy do spraw finansowych
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Elektrycy budowlani i pokrewni
Szklarze
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Sekretarze prawni
Spawacze i pokrewni
Magazynierzy i pokrewni
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

DEFICYT
zawód deficytowy

Monterzy izolacji
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Piloci statków powietrznych i personel pokrewny
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Kierownicy w górnictwie
Kierowcy samochodów ciężarowych
Przedstawiciele handlowi
Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
Optycy okularowi
Operatorzy maszyn do szycia
Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)
Opiekunowie dziecięcy
Inżynierowie mechanicy
Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany
Nauczyciele szkół specjalnych
Kodowacze, korektorzy i pokrewni

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Kierownicy do spraw strategii i planowania
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Monterzy linii elektrycznych

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Muzycy i pokrewni
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
Ekonomiści
Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
Technicy analityki medycznej
Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Robotnicy leśni i pokrewni
Ceramicy i pokrewni
Kierownicy do spraw reklamy i public relations
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Ogrodnicy
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Chemicy
Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
Operatorzy sieci i systemów komputerowych
Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
Pracownicy domowej opieki osobistej
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Pracownicy świadczący usługi na ulicach
Formierze odlewniczy i pokrewni
Pracownicy biur informacji
Cieśle i stolarze budowlani
Gospodarze budynków
Dekarze
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Pomoce kuchenne
Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
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".

