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Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Modelki i modele
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
Technicy sieci internetowych
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Agenci ubezpieczeniowi
Lektorzy języków obcych
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Agenci i administratorzy nieruchomości
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn do szycia
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

DEFICYT
zawód deficytowy

Pracownicy obsługi płacowej
Sekretarze prawni
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Sortowacze odpadów
Projektanci grafiki i multimediów
Technicy archiwiści i pokrewni
Czyściciele pojazdów
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie
indziej niesklasyfikowani
Asystenci nauczycieli
Kierownicy w gastronomii
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Organizatorzy konferencji i imprez
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Monterzy linii elektrycznych
Spedytorzy i pokrewni
Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Elektrycy budowlani i pokrewni
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Technicy fizjoterapii i masażyści
Robotnicy leśni i pokrewni
Hodowcy ryb
Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
Operatorzy aparatury medycznej
Obuwnicy i pokrewni
Zamiatacze i pokrewni
Robotnicy budowy dróg

zawód
nadwyżkowy

Robotnicy wykonujący proste prace polowe
Operatorzy wprowadzania danych
Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

NADWYŻKA

Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
Ogrodnicy
Pracownicy usług domowych
Robotnicy obróbki kamienia
Sadownicy
Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
Sekretarze medyczni i pokrewni
Hodowcy drobiu
Kierownicy biura
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Operatorzy centrali telefonicznych
Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
Monterzy budownictwa wodnego

*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".

