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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Agenci ubezpieczeniowi
Układacze towarów na półkach
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Administratorzy systemów komputerowych
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

zawód
maksymalnie
deficytowy

Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Technicy sieci internetowych
Ankieterzy
Sadownicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Pracownicy zakładów pogrzebowych
Lektorzy języków obcych
Monterzy linii elektrycznych
Sortowacze odpadów
Technicy archiwiści i pokrewni
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

DEFICYT

Nauczyciele kształcenia zawodowego
Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Kierowcy samochodów ciężarowych
Inżynierowie inżynierii środowiska
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Pracownicy działów kadr
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Robotnicy budowy dróg
zawód deficytowy

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn do szycia
Magazynierzy i pokrewni
Projektanci grafiki i multimediów
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Chemicy
Spedytorzy i pokrewni
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Czyściciele pojazdów
Pracownicy ochrony osób i mienia
Kartografowie i geodeci
Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
Zaopatrzeniowcy
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna

DEFICYT

zawód deficytowy

Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Zamiatacze i pokrewni
Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
Kucharze
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

zawód
nadwyżkowy

Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
Pomoce domowe i sprzątaczki
Konsultanci i inni pracownicy biur podróży
Sprzedawcy w stacji paliw

NADWYŻKA

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
Gospodarze budynków
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Formierze odlewniczy i pokrewni
Sekretarze medyczni i pokrewni
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Matematycy, aktuariusze i statystycy
Pracownicy biur informacji

*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".

