ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
WOJ. opolskie
INFORMACJA SYGNALNA
II PÓŁROCZE 2018 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Agenci i administratorzy nieruchomości

zawód
maksymalnie
deficytowy

Wyżsi urzędnicy administracji rządowej
Sekretarze prawni
Diagności laboratoryjni specjaliści
Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia
Ankieterzy
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw finansowych
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

DEFICYT

Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
zawód deficytowy

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Pracownicy działów kadr
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Szklarze
Operatorzy wprowadzania danych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
Pracownicy ochrony osób i mienia
Ekonomiści
Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Windykatorzy i pokrewni
Operatorzy centrali telefonicznych
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
Rolnicy upraw mieszanych
Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Introligatorzy i pokrewni
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Ogrodnicy
Chemicy
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Technicy archiwiści i pokrewni

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Murarze i pokrewni
Kucharze
Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia
zawodowego)
Robotnicy leśni i pokrewni
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Ślusarze i pokrewni
Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
Operatorzy maszyn do prania
Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

zawód
nadwyżkowy

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Opiekunowie dziecięcy
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Malarze budowlani i pokrewni
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Dekarze

NADWYŻKA

Nauczyciele szkół podstawowych
Sprzedawcy na targowiskach i bazarach
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
Kelnerzy
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Pomoce kuchenne
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Układacze towarów na półkach
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
Technicy leśnictwa
Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych
Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
Funkcjonariusze służb specjalnych
Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

*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".

