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Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

DEFICYT

zawód 
maksymalnie 
deficytowy

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

Agenci ubezpieczeniowi

Agenci i administratorzy nieruchomości

Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

Tynkarze i pokrewni

Monterzy izolacji

Funkcjonariusze służby więziennej

Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych

Projektanci i administratorzy baz danych

Urzędnicy do spraw podatków

Lektorzy języków obcych

Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

Policjanci

Kowale i operatorzy pras kuźniczych

Ankieterzy

Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

zawód deficytowy

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

Kierownicy do spraw badań i rozwoju

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

Kierownicy w instytucjach edukacyjnych

Przedstawiciele handlowi

Księgowi

Robotnicy obróbki kamienia

Nauczyciele szkół specjalnych

Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

Kierowcy samochodów ciężarowych

Asystenci nauczycieli

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

Doradcy finansowi i inwestycyjni

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

Inżynierowie elektrycy

Dyrektorzy generalni i zarządzający

Dekarze

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu



Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

DEFICYT zawód deficytowy

Konstruktorzy i krojczowie odzieży

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

Technicy medyczni i dentystyczni

Elektromechanicy i elektromonterzy

RÓWNOWAGA
zawód 
zrównoważony

Magazynierzy i pokrewni

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu

Analitycy finansowi

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

NADWYŻKA

zawód 
nadwyżkowy

Technicy mechanicy

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym

Pomoce kuchenne

Mechanicy pojazdów samochodowych

Kucharze

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

Pracownicy ochrony osób i mienia

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani

Malarze budowlani i pokrewni

Technicy budownictwa

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Robotnicy leśni i pokrewni

Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni

Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów

Listonosze i pokrewni

Robotnicy budowy dróg

Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

Hodowcy ryb

Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

*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".


