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Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Kierownicy do spraw badań i rozwoju
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Urzędnicy do spraw podatków
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

DEFICYT
zawód deficytowy

Asystenci nauczycieli
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Przedstawiciele handlowi
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Pracownicy obsługi płacowej
Magazynierzy i pokrewni
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Kierownicy do spraw finansowych
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
Agenci ubezpieczeniowi
Programiści aplikacji
Architekci krajobrazu
Pracownicy usług domowych
Pracownicy biur informacji
Specjaliści do spraw społecznych
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Obuwnicy i pokrewni
Fotografowie
Pomoce domowe i sprzątaczki
Robotnicy leśni i pokrewni

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Fryzjerzy
Ogrodnicy
Technicy weterynarii
Kucharze
Malarze budowlani i pokrewni
Zamiatacze i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Praczki ręczne i prasowacze
Maszyniści kolejowi i metra
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie
indziej niesklasyfikowani

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Robotnicy budowy dróg
Gospodarze budynków

zawód
nadwyżkowy

Hodowcy drobiu
Archiwiści i muzealnicy
Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
Spawacze i pokrewni
Pomoce kuchenne
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

NADWYŻKA

Czyściciele pojazdów
Filozofowie, historycy i politolodzy
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Muzycy i pokrewni
Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
Kowale i operatorzy pras kuźniczych
Klasyfikatorzy wyrobów przemysłowych
Funkcjonariusze służb specjalnych
Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

*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".

