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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy świadczący usługi na ulicach

zawód
maksymalnie
deficytowy

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Sortowacze odpadów
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Ładowacze nieczystości
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
Robotnicy wykonujący proste prace polowe
Operatorzy aparatury medycznej
Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Administratorzy systemów komputerowych

DEFICYT

Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Monterzy linii elektrycznych
Szklarze
Kierownicy do spraw finansowych
zawód deficytowy

Kierowcy samochodów ciężarowych
Opiekunowie dziecięcy
Dekarze
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Programiści aplikacji
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Pracownicy zakładów pogrzebowych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
Analitycy finansowi
Technicy technologii żywności
Kasjerzy bankowi i pokrewni
Fryzjerzy

zawód
nadwyżkowy

Projektanci grafiki i multimediów
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Technicy budownictwa
Robotnicy budowy dróg
Listonosze i pokrewni
Praczki ręczne i prasowacze

NADWYŻKA

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Technicy rolnictwa i pokrewni
Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych
Rolnicy upraw polowych
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Właściciele sklepów
Inżynierowie elektronicy
Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
Wydawcy posiłków
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

Sekcja

NADWYŻKA

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Grupa elementarna
Pracownicy biur informacji
Pracownicy usług domowych
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

*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".

