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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Układacze towarów na półkach
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Operatorzy wprowadzania danych
Pracownicy obsługi płacowej
Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
Agenci ubezpieczeniowi
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

zawód
maksymalnie
deficytowy

Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
Projektanci grafiki i multimediów
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Pracownicy świadczący usługi na ulicach
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Sprzedawcy na targowiskach i bazarach

DEFICYT

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Monterzy linii elektrycznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Kierowcy samochodów ciężarowych
Administratorzy systemów komputerowych
Chemicy
Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Spedytorzy i pokrewni
zawód deficytowy

Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Technicy farmaceutyczni
Czyściciele pojazdów
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
Inżynierowie elektronicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Inżynierowie inżynierii środowiska

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Zamiatacze i pokrewni

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Konsultanci i inni pracownicy biur podróży
Dekarze
Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt

Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
nadwyżkowy

Grupa elementarna
Pomoce kuchenne
Ceramicy i pokrewni
Rolnicy upraw polowych
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Technicy fizjoterapii i masażyści
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
Rolnicy upraw mieszanych
Konduktorzy i pokrewni
Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

*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".

