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Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Urzędnicy organów udzielających licencji
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Analitycy systemów komputerowych
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw badań i rozwoju
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Lekarze weterynarii specjaliści
Optometryści
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Ankieterzy
Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw finansowych
Urzędnicy do spraw podatków

DEFICYT
zawód deficytowy

Agenci ubezpieczeniowi
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Organizatorzy konferencji i imprez
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Kierowcy samochodów ciężarowych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Farmaceuci specjaliści
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Czyściciele pojazdów
Inżynierowie elektrycy
Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Takielarze i monterzy konstrukcji linowych
Inżynierowie budownictwa

RÓWNOWAGA

zawód zrównoważony

Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Optycy okularowi
Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
Rolnicy upraw polowych
Pracownicy usług domowych
Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
Sadownicy
Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni

Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Ekonomiści
Recepcjoniści hotelowi
Wyżsi urzędnicy władz samorządowych
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Fryzjerzy
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych **
Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni **
Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
Praczki ręczne i prasowacze
Pomoce domowe i sprzątaczki
Dziennikarze
Kasjerzy bankowi i pokrewni
Zamiatacze i pokrewni
Barmani
Nauczyciele szkół podstawowych
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
Funkcjonariusze celni i ochrony granic **
NADWYŻKA

zawód nadwyżkowy

Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
Gospodarze budynków
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Ratownicy medyczni
Ślusarze i pokrewni
Inżynierowie górnictwa i metalurgii **
Ogrodnicy
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Hodowcy drobiu
Konstruktorzy i krojczowie odzieży
Inżynierowie inżynierii środowiska
Cieśle i stolarze budowlani
Monterzy sprzętu elektronicznego
Wydawcy posiłków
Sekretarze medyczni i pokrewni
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
Pracownicy biur informacji
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Robotnicy wykonujący proste prace polowe
Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
Kreślarze
Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich
Pracownicy ochrony osób i mienia

*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.

