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Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Urzędnicy do spraw podatków
Lekarze weterynarii specjaliści
Demonstratorzy wyrobów
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Organizatorzy konferencji i imprez
Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
Lektorzy języków obcych
Programiści aplikacji
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Agenci i administratorzy nieruchomości
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

DEFICYT

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
zawód deficytowy

Operatorzy maszyn do szycia
Agenci ubezpieczeniowi
Magazynierzy i pokrewni
Kierownicy do spraw finansowych
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie telekomunikacji
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Pracownicy działów kadr
Elektrycy budowlani i pokrewni
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Sprzedawcy w stacji paliw
Pomocniczy personel medyczny
Operatorzy wprowadzania danych
Operatorzy centrali telefonicznych
Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
Monterzy budownictwa wodnego
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Robotnicy leśni i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Technicy technologii żywności
Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
Ogrodnicy
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Malarze budowlani i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Pracownicy do spraw transportu
Pomoce domowe i sprzątaczki
Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Introligatorzy i pokrewni
Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Kowale i operatorzy pras kuźniczych
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

zawód
nadwyżkowy

Asystenci dentystyczni
Cieśle i stolarze budowlani
Takielarze i monterzy konstrukcji linowych
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

NADWYŻKA

Kierownicy biura
Listonosze i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Kelnerzy
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Gospodarze budynków
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
Sadownicy
Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
Funkcjonariusze służb specjalnych

*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".

