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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Programiści aplikacji
Inżynierowie elektrycy
Kierownicy do spraw strategii i planowania
Specjaliści nauk o Ziemi

zawód
maksymalnie
deficytowy

Inżynierowie elektronicy
Praczki ręczne i prasowacze
Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy biur informacji
Specjaliści do spraw ochrony środowiska
Monterzy instrumentów muzycznych
Pomocnicy biblioteczni
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Archiwiści i muzealnicy

DEFICYT

Kierownicy do spraw budownictwa
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Wydawcy posiłków
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Lakiernicy
Kasjerzy bankowi i pokrewni
zawód deficytowy

Przedstawiciele handlowi
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Inżynierowie chemicy i pokrewni
Asystenci nauczycieli
Specjaliści do spraw administracji i rozwoju
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Spawacze i pokrewni
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Projektanci grafiki i multimediów
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Zamiatacze i pokrewni
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

zawód
nadwyżkowy

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

NADWYŻKA

Sekretarki (ogólne)
Gospodarze budynków
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
Recepcjoniści hotelowi
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Pomocniczy personel medyczny
Sprzedawcy w stacji paliw
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

*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".

