ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
Powiat pszczyński
INFORMACJA SYGNALNA
II PÓŁROCZE 2017 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
Robotnicy obróbki kamienia
Inżynierowie elektrycy
Monterzy izolacji

zawód
maksymalnie
deficytowy

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Operatorzy wprowadzania danych
Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
Optycy okularowi
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Drukarze
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Pracownicy biur informacji
Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

DEFICYT

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Inżynierowie elektronicy
Listonosze i pokrewni
Tynkarze i pokrewni
Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
zawód deficytowy

Agenci ubezpieczeniowi
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Cieśle i stolarze budowlani
Szklarze
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Kierownicy do spraw finansowych
Dyrektorzy generalni i zarządzający
Murarze i pokrewni
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Nauczyciele szkół specjalnych
Właściciele sklepów
Fotografowie
Specjaliści do spraw ochrony środowiska
Barmani
Malarze budowlani i pokrewni

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Ręczni pakowacze i znakowacze
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Gospodarze budynków
Przedstawiciele handlowi

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Technicy mechanicy
Monterzy sprzętu elektrycznego

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Specjaliści do spraw społecznych

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
Introligatorzy i pokrewni

*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".

