ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
WOJ. MAZOWIECKIE
INFORMACJA SYGNALNA
II PÓŁROCZE 2015 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Położne z tytułem specjalisty
Programiści aplikacji
Sekretarze prawni
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Analitycy systemów komputerowych
Technicy sieci internetowych

DEFICYT

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Funkcjonariusze służby więziennej
zawód deficytowy

Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych
Lektorzy języków obcych
Projektanci i administratorzy baz danych
Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Operatorzy maszyn do prania

RÓWNOWAGA

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Agenci i administratorzy nieruchomości
zawód zrównoważony Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Hodowcy drobiu
Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Dietetycy i żywieniowcy
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
Robotnicy leśni i pokrewni
Ładowacze nieczystości
Mechanicy rowerów i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

NADWYŻKA

Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
zawód nadwyżkowy

Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny
Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Robotnicy obróbki kamienia
Pracownicy usług domowych
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Monterzy linii elektrycznych
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt

zawód maksymalnie
nadwyżkowy

Rolnicy upraw mieszanych
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

