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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Programiści aplikacji
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
Projektanci i administratorzy baz danych
Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw finansowych
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Technicy sieci internetowych
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

DEFICYT

zawód deficytowy

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Administratorzy systemów komputerowych
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Aktorzy cyrkowi i pokrewni
Kierownicy do spraw strategii i planowania
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Ankieterzy
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Inżynierowie budownictwa
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Sortowacze odpadów
Księgowi
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Przedstawiciele handlowi
Analitycy finansowi
Urzędnicy do spraw podatków
Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
Kierownicy w hotelarstwie

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Inżynierowie elektronicy
Magazynierzy i pokrewni
Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
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Grupa elementarna
Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
Zaopatrzeniowcy

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Specjaliści do spraw public relations
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Operatorzy maszyn do szycia
Kierownicy do spraw budownictwa
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
Kaletnicy, rymarze i pokrewni
Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
Formierze odlewniczy i pokrewni
Funkcjonariusze służby więziennej
Mechanicy rowerów i pokrewni
Zamiatacze i pokrewni
Sadownicy
Fryzjerzy
Robotnicy leśni i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Murarze i pokrewni
Pomoce domowe i sprzątaczki
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
Cieśle i stolarze budowlani
Konstruktorzy i krojczowie odzieży
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Monterzy izolacji

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Hydraulicy i monterzy rurociągów
Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kucharze
Gospodarze budynków
Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Pomocniczy personel medyczny
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych
Dekarze
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Mechanicy statków powietrznych i pokrewni
Ładowacze nieczystości
Sekretarze medyczni i pokrewni
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Ogrodnicy
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Pracownicy zakładów pogrzebowych
Monterzy sprzętu elektrycznego
Pomocnicy biblioteczni

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Monterzy budownictwa wodnego
Uliczni sprzedawcy żywności
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Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Grupa elementarna
Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta

*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".

