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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Analitycy systemów komputerowych
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Optometryści
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Funkcjonariusze służby więziennej
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Kierownicy do spraw finansowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Lektorzy języków obcych
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
Policjanci
Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

DEFICYT

zawód deficytowy

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Stewardzi
Operatorzy sieci i systemów komputerowych
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)
Kierownicy sprzedaży w marketach
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Właściciele sklepów
Technicy sieci internetowych
Kierownicy do spraw reklamy i public relations
Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Magazynierzy i pokrewni
Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Sekretarze prawni
Monterzy linii elektrycznych
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Inżynierowie telekomunikacji
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

RÓWNOWAGA

zawód zrównoważony Inżynierowie budownictwa
Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

NADWYŻKA

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
zawód

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

nadwyżkowy

Pracownicy biur informacji
Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
Robotnicy leśni i pokrewni
Optycy okularowi
Kucharze
Fryzjerzy
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Recepcjoniści hotelowi
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Ślusarze i pokrewni
Kelnerzy
Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Murarze i pokrewni
Ratownicy medyczni
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Technicy technologii chemicznej i pokrewni
Technicy budownictwa
Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
Gospodarze budynków
Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
Formierze odlewniczy i pokrewni
Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

NADWYŻKA

zawód

Robotnicy wykonujący proste prace polowe

nadwyżkowy

Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Hydraulicy i monterzy rurociągów
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Opiekunowie dziecięcy
Monterzy sprzętu elektronicznego
Pomoce domowe i sprzątaczki
Pomoce kuchenne
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
Strażacy
Ogrodnicy
Pomocniczy personel medyczny
Pracownicy działów kadr
Sekretarki (ogólne)
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy ochrony osób i mienia
Rolnicy upraw polowych
Fotografowie

zawód

Muzycy i pokrewni

maksymalnie

Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

nadwyżkowy

Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

*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”.

