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Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
Programiści aplikacji
Administratorzy systemów komputerowych
Projektanci i administratorzy baz danych
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Analitycy systemów komputerowych
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Kierownicy do spraw badań i rozwoju
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem

DEFICYT
zawód deficytowy

Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Lektorzy języków obcych
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Analitycy finansowi
Piloci statków powietrznych i personel pokrewny
Księgowi
Kierownicy do spraw budownictwa
Urzędnicy do spraw podatków
Kierownicy do spraw strategii i planowania
Inżynierowie budownictwa
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Magazynierzy i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Kaletnicy, rymarze i pokrewni
Mechanicy precyzyjni
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni
Ceramicy i pokrewni
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
Konstruktorzy i krojczowie odzieży

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Klasyfikatorzy żywności i pokrewni
Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny
Robotnicy budowy dróg
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Listonosze i pokrewni

Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
nadwyżkowy

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Grupa elementarna
Maszyniści kolejowi i metra
Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni
Policjanci

*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".

