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Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

DEFICYT

zawód 
maksymalnie 
deficytowy

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

Funkcjonariusze służby więziennej

Doradcy finansowi i inwestycyjni

Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

Pracownicy zakładów pogrzebowych

Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

Planiści produkcyjni

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

Obuwnicy i pokrewni

zawód deficytowy

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

Agenci ubezpieczeniowi

Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

Sekretarki (ogólne)

Agenci sprzedaży bezpośredniej

Kierownicy w gastronomii

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

Przedstawiciele handlowi

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

Kierowcy samochodów ciężarowych

Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych

Monterzy izolacji

Technicy medyczni i dentystyczni

Kasjerzy i sprzedawcy biletów

Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

Konstruktorzy i krojczowie odzieży

Spawacze i pokrewni

Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

RÓWNOWAGA
zawód 
zrównoważony

Asystenci nauczycieli

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

NADWYŻKA zawód 
nadwyżkowy

Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

Murarze i pokrewni

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

Ręczni pakowacze i znakowacze

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

Opiekunowie dziecięcy

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
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NADWYŻKA

zawód 
nadwyżkowy

Zamiatacze i pokrewni

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

Dekarze

Szklarze

Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

Piekarze, cukiernicy i pokrewni

Zaopatrzeniowcy

Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

Pracownicy ochrony osób i mienia

Gospodarze budynków

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Technicy rolnictwa i pokrewni

Malarze budowlani i pokrewni

Pracownicy domowej opieki osobistej

Monterzy sprzętu elektrycznego

Ogrodnicy

Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

Praczki ręczne i prasowacze

Robotnicy budowy dróg

Uliczni sprzedawcy żywności

Funkcjonariusze celni i ochrony granic

Robotnicy obróbki kamienia

Technicy analityki medycznej

Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

Archiwiści i muzealnicy

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie 
indziej niesklasyfikowani

Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

Sekretarze prawni

*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".


