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

Zaklasyfikowanie
zawód maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Urzędnicy organów udzielających licencji

**

Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Optometryści
Analitycy systemów komputerowych
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
Programiści aplikacji
Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Funkcjonariusze służby więziennej
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Projektanci i administratorzy baz danych
Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
Sortowacze odpadów
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Kierownicy do spraw finansowych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Ładowacze nieczystości
Kierownicy w gastronomii

DEFICYT
zawód deficytowy

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach

**

Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Układacze towarów na półkach
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy sieci i systemów komputerowych
Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
Magazynierzy i pokrewni
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Urzędnicy do spraw podatków
Sekretarze prawni
Kierowcy samochodów ciężarowych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Takielarze i monterzy konstrukcji linowych

**

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Czyściciele pojazdów

Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Kodowacze, korektorzy i pokrewni
Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Spedytorzy i pokrewni
Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
RÓWNOWAGA

zawód zrównoważony Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia
Nauczyciele akademiccy
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
Konduktorzy i pokrewni
Obuwnicy i pokrewni
zawód nadwyżkowy

Praczki ręczne i prasowacze
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

NADWYŻKA

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

**

**

Pomocniczy personel medyczny
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Introligatorzy i pokrewni
Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
zawód maksymalnie
nadwyżkowy

Monterzy budownictwa wodnego
Diagności laboratoryjni specjaliści

**
**

Prezenterzy radiowi, telewizyjni 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”.
**Wskazane elementarne grupy zawodów charakteryzują stosunkowo niskie wartości i w kompleksowym ujęciu danych
nie odzwierciedlają realnej sytuacji wielkopolskiego rynku pracy.

