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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Agenci ubezpieczeniowi
Pracownicy obsługi płacowej
Monterzy linii elektrycznych
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Administratorzy systemów komputerowych

zawód
maksymalnie
deficytowy

Sortowacze odpadów
Lektorzy języków obcych
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Technicy sieci internetowych
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Układacze towarów na półkach
Kartografowie i geodeci
Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

DEFICYT

Aktorzy cyrkowi i pokrewni
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Kierownicy do spraw finansowych
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Kierowcy samochodów ciężarowych
zawód deficytowy

Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Przedstawiciele handlowi
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Pracownicy biur informacji
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Wydawcy posiłków
Asystenci nauczycieli
Sadownicy
Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Spedytorzy i pokrewni
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Nauczyciele szkół podstawowych
Praczki ręczne i prasowacze
Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Kasjerzy bankowi i pokrewni
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia
zawodowego)
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
Gońcy, bagażowi i pokrewni

zawód
nadwyżkowy

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
Dyrektorzy generalni i zarządzający
Optycy okularowi
Magazynierzy i pokrewni
Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Pracownicy domowej opieki osobistej

NADWYŻKA

Inżynierowie mechanicy
Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
Monterzy sprzętu elektronicznego
Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
Operatorzy urządzeń energetycznych
Instruktorzy nauki jazdy
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Funkcjonariusze służby więziennej

*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".

