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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Pielęgniarki z tytułem specjalisty
Psycholodzy i pokrewni
Diagności laboratoryjni specjaliści

zawód
maksymalnie
deficytowy

Gońcy, bagażowi i pokrewni
Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Mechanicy precyzyjni
Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
Operatorzy wprowadzania danych
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
Tynkarze i pokrewni
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

DEFICYT

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
Kierowcy samochodów ciężarowych
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Układacze towarów na półkach
zawód deficytowy

Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Zamiatacze i pokrewni
Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
Czyściciele pojazdów
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Technicy analityki medycznej
Sprzedawcy w stacji paliw
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
Elektrycy budowlani i pokrewni

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Spawacze i pokrewni
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Nauczyciele szkół podstawowych
Projektanci grafiki i multimediów
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

zawód
nadwyżkowy

Inżynierowie mechanicy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Lakiernicy

NADWYŻKA

Pomoce kuchenne
Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Listonosze i pokrewni
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Technicy rolnictwa i pokrewni
Robotnicy leśni i pokrewni
Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Monterzy sprzętu elektrycznego
Kierownicy do spraw strategii i planowania

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Kierownicy w hotelarstwie
Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
Ładowacze nieczystości

*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".

