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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Hodowcy drobiu
Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

zawód maksymalnie
deficytowy

Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Pracownicy działów kadr
Programiści aplikacji
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

DEFICYT

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
Lakiernicy
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
zawód deficytowy

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
Spawacze i pokrewni
Magazynierzy i pokrewni
Przedstawiciele handlowi
Kasjerzy i sprzedawcy biletów

RÓWNOWAGA

zawód zrównoważony Architekci
Robotnicy wykonujący proste prace polowe
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Pracownicy domowej opieki osobistej
Murarze i pokrewni
Zamiatacze i pokrewni
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
zawód nadwyżkowy

Robotnicy leśni i pokrewni
Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Pracownicy do spraw transportu
Kelnerzy

NADWYŻKA

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Gospodarze budynków
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
Robotnicy obróbki kamienia
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Cieśle i stolarze budowlani
Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
zawód maksymalnie
nadwyżkowy

Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Monterzy izolacji
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

