ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
Powiat pszczyński
INFORMACJA SYGNALNA
I PÓŁROCZE 2019 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Tynkarze i pokrewni
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby

zawód
maksymalnie
deficytowy

Nauczyciele kształcenia zawodowego
Pomoce domowe i sprzątaczki
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Operatorzy wprowadzania danych
Kierownicy do spraw finansowych
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Optycy okularowi
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

DEFICYT

Operatorzy sieci i systemów komputerowych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Pracownicy ochrony osób i mienia
Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
zawód deficytowy

Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Kierownicy w gastronomii
Kosmetyczki i pokrewni
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Zaopatrzeniowcy
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Magazynierzy i pokrewni
Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
Kartografowie i geodeci

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
Kierowcy samochodów ciężarowych

zawód
nadwyżkowy

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

NADWYŻKA

Szwaczki, hafciarki i pokrewni
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Monterzy sprzętu elektrycznego
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
Architekci krajobrazu
Pracownicy domowej opieki osobistej

Sekcja
NADWYŻKA

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Grupa elementarna
Praczki ręczne i prasowacze

*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".

