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Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pośrednicy pracy i zatrudnienia

zawód maksymalnie
deficytowy

Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej
Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
Technicy urządzeń ruchu lotniczego
Funkcjonariusze służby więziennej
Programiści aplikacji
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Projektanci i administratorzy baz danych
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Operatorzy maszyn do prania
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Agenci i administratorzy nieruchomości
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Kierownicy do spraw badań i rozwoju
Kierownicy do spraw finansowych
Kierownicy sprzedaży w marketach
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów **
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Układacze towarów na półkach
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Ankieterzy
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
DEFICYT

Doradcy finansowi i inwestycyjni
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
zawód deficytowy

Sortowacze odpadów
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy biura
Kierowcy samochodów ciężarowych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Projektanci grafiki i multimediów
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Przedstawiciele handlowi
Optycy okularowi
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji **
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

Pomocnicy biblioteczni **
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Spedytorzy i pokrewni
Literaci i inni autorzy tekstów
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Archiwiści i muzealnicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej
niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn do szycia
Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
Monterzy izolacji
Elektrycy budowlani i pokrewni
RÓWNOWAGA

zawód zrównoważony Asystenci nauczycieli
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
Szklarze
Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
Operatorzy centrali telefonicznych
Pracownicy domowej opieki osobistej

Kierownicy w hotelarstwie **
Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku
Mistrzowie produkcji w budownictwie

Klasyfikatorzy wyrobów przemysłowych **
zawód nadwyżkowy

Uliczni sprzedawcy żywności
Planiści produkcyjni

NADWYŻKA

Barmani

Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin **
Pracownicy zakładów pogrzebowych
Robotnicy budowy dróg
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy
zawód maksymalnie
nadwyżkowy

Uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do
spożycia) **
Wyżsi urzędnicy władz samorządowych **

*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
kompleksowym ujeciu danych nie odzwierciedlają realnej sytuacji wielkopolskiego rynku pracy.
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