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Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Demonstratorzy wyrobów
Urzędnicy do spraw podatków
Mechanicy rowerów i pokrewni
Lekarze weterynarii specjaliści
Wyżsi urzędnicy administracji rządowej
Programiści aplikacji
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Specjaliści do spraw public relations
Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

DEFICYT

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
zawód deficytowy

Przedstawiciele handlowi
Agenci i administratorzy nieruchomości
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Lektorzy języków obcych
Sortowacze odpadów
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Magazynierzy i pokrewni
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Technicy archiwiści i pokrewni
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Organizatorzy konferencji i imprez
Technicy medyczni i dentystyczni
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Monterzy sprzętu elektrycznego
Zaopatrzeniowcy
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
Instruktorzy nauki jazdy
Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
Pracownicy działów kadr
Inżynierowie mechanicy
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
nadwyżkowy

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Grupa elementarna
Ręczni pakowacze i znakowacze
Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

*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".

