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Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Planiści produkcyjni
Ankieterzy
Agenci i administratorzy nieruchomości
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Lekarze weterynarii specjaliści
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
Spawacze i pokrewni
Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)
Lektorzy języków obcych
Projektanci i administratorzy baz danych
Przedstawiciele handlowi
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Operatorzy maszyn do szycia
Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

DEFICYT

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
zawód deficytowy

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Asystenci nauczycieli
Magazynierzy i pokrewni
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Sprzedawcy w stacji paliw
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
Ładowacze nieczystości
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Inżynierowie telekomunikacji
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Czyściciele pojazdów
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Formierze odlewniczy i pokrewni
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Sportowcy i dżokeje
Elektrycy budowlani i pokrewni
Kierownicy do spraw finansowych
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Audiofonolodzy i logopedzi
Inżynierowie elektrycy
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Ogrodnicy
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
Introligatorzy i pokrewni
Listonosze i pokrewni
Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Pomoce domowe i sprzątaczki
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

*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".

