ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
WOJ. opolskie
INFORMACJA SYGNALNA
II PÓŁROCZE 2019 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Urzędnicy do spraw podatków
Audiofonolodzy i logopedzi
Analitycy systemów komputerowych
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Kreślarze
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Archiwiści i muzealnicy
Kierownicy do spraw finansowych
Inżynierowie elektronicy
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

DEFICYT
zawód deficytowy

Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Sekretarze medyczni i pokrewni
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Technicy medyczni i dentystyczni
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Czyściciele pojazdów
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Strażacy
Sprzedawcy w stacji paliw
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Elektrycy budowlani i pokrewni
Technicy technologii żywności
Technicy rolnictwa i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych
Operatorzy centrali telefonicznych
Kierownicy do spraw strategii i planowania
Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
Specjaliści do spraw ochrony środowiska
Obuwnicy i pokrewni
Artyści plastycy
Ogrodnicy
Technicy elektronicy i pokrewni
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Fryzjerzy
Robotnicy leśni i pokrewni
Kucharze
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Dyrektorzy generalni i zarządzający
Pomoce domowe i sprzątaczki
Murarze i pokrewni
Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
Monterzy sprzętu elektrycznego
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
Cieśle i stolarze budowlani
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

zawód
nadwyżkowy

Dekarze
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
Formierze odlewniczy i pokrewni
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

NADWYŻKA

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
Kelnerzy
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Pracownicy obsługi płacowej
Pracownicy obsługi biurowej
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy ochrony osób i mienia
Pomoce kuchenne
Drukarze
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Rolnicy upraw polowych
Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
Muzycy i pokrewni
Pracownicy usług domowych
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Monterzy budownictwa wodnego
Organizatorzy konferencji i imprez
Literaci i inni autorzy tekstów

*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".

