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Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
deficytowy

Grupa elementarna
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Windykatorzy i pokrewni
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Programiści aplikacji
Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

DEFICYT

Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
zawód deficytowy

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Drukarze
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Technicy rolnictwa i pokrewni
Barmani
Kucharze
Fryzjerzy
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
Technicy mechanicy
Księgowi
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Stolarze meblowi i pokrewni

zawód
nadwyżkowy

Agenci ubezpieczeniowi
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Pracownicy domowej opieki osobistej
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Gospodarze budynków

NADWYŻKA

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
Kosmetyczki i pokrewni
Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
Pomoce kuchenne
Listonosze i pokrewni
Ślusarze i pokrewni
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
Dietetycy i żywieniowcy
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła
Rolnicy upraw polowych
Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Specjaliści do spraw ochrony środowiska
Monterzy sprzętu elektronicznego
Monterzy sprzętu elektrycznego

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Właściciele sklepów
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

*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".

