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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy obsługi płacowej
Technicy elektrycy
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Lektorzy języków obcych
Optycy okularowi
Drukarze

zawód
maksymalnie
deficytowy

Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
Pomocniczy personel medyczny
Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
Technicy analityki medycznej
Nauczyciele szkół specjalnych
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Operatorzy wprowadzania danych
Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Sprzedawcy w stacji paliw
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

DEFICYT

Inżynierowie elektronicy
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Agenci ubezpieczeniowi
Tynkarze i pokrewni
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Zamiatacze i pokrewni
Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
zawód deficytowy

Czyściciele pojazdów
Spawacze i pokrewni
Pracownicy ochrony osób i mienia
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Planiści produkcyjni
Programiści aplikacji
Właściciele sklepów
Szklarze
Kosmetyczki i pokrewni
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Magazynierzy i pokrewni

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Kierownicy do spraw finansowych
Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

Sekcja
RÓWNOWAGA

Zaklasyfikowanie
zawód
zrównoważony

Grupa elementarna
Murarze i pokrewni
Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

zawód
nadwyżkowy

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Nauczyciele szkół podstawowych
Monterzy sprzętu elektronicznego
Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

NADWYŻKA
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Operatorzy maszyn do prania
Pracownicy domowej opieki osobistej
Dekarze
Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

*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".

