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Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

DEFICYT

zawód 
maksymalnie 
deficytowy

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

Agenci ubezpieczeniowi

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

Szlifierze narzędzi i polerowacze metali

Wydawcy posiłków

Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

Asystenci nauczycieli

Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna

Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

zawód deficytowy

Chemicy

Analitycy systemów komputerowych

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

Czyściciele pojazdów

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

Magazynierzy i pokrewni

Przedstawiciele handlowi

RÓWNOWAGA
zawód 
zrównoważony

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

Elektrycy budowlani i pokrewni

NADWYŻKA

zawód 
nadwyżkowy

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

Cieśle i stolarze budowlani

Murarze i pokrewni

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

Pomocniczy personel medyczny

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

Formierze odlewniczy i pokrewni

Kucharze

Nauczyciele szkół podstawowych

Pracownicy obsługi biurowej

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Ceramicy i pokrewni

Maszyniści kotłów parowych i pokrewni

Monterzy sprzętu elektronicznego

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

Konstruktorzy i krojczowie odzieży

Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych

Monterzy sprzętu elektrycznego

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
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NADWYŻKA
zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Kaletnicy, rymarze i pokrewni

Fotografowie

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

*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".


