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Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych
Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Administratorzy systemów komputerowych
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Funkcjonariusze celni i ochrony granic
Projektanci i administratorzy baz danych
Agenci i administratorzy nieruchomości
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych
Kierownicy w gastronomii
Specjaliści do spraw sieci komputerowych
Kodowacze, korektorzy i pokrewni
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

DEFICYT

Lektorzy języków obcych
zawód deficytowy

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
Urzędnicy do spraw podatków
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Sekretarze prawni
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
Funkcjonariusze służby więziennej
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Inżynierowie budownictwa
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Operatorzy urządzeń teleinformatycznych
Magazynierzy i pokrewni
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Kierownicy sprzedaży w marketach
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Przedstawiciele handlowi
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Specjaliści do spraw public relations
Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Układacze towarów na półkach

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Rolnicy upraw mieszanych
Robotnicy leśni i pokrewni

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Cieśle i stolarze budowlani
Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
Fryzjerzy
Blacharze
Inżynierowie chemicy i pokrewni
Murarze i pokrewni
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Kowale i operatorzy pras kuźniczych
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Robotnicy obróbki kamienia
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Dekarze
Pomoce domowe i sprzątaczki
Praczki ręczne i prasowacze
Technicy budownictwa

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie
indziej niesklasyfikowani
Pracownicy ochrony osób i mienia
Mechanicy rowerów i pokrewni
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Sekretarze medyczni i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
Ratownicy medyczni
Pracownicy świadczący usługi na ulicach
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Tynkarze i pokrewni
Monterzy sprzętu elektrycznego
Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Matematycy, aktuariusze i statystycy
Ładowacze nieczystości
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani
Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)

*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".

