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Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

DEFICYT

zawód 
maksymalnie 
deficytowy

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

Agenci ubezpieczeniowi

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

Agenci i administratorzy nieruchomości

Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

Kierownicy w instytucjach edukacyjnych

Kowale i operatorzy pras kuźniczych

Ankieterzy

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

Inżynierowie elektrycy

Operatorzy wprowadzania danych

Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

Funkcjonariusze służby więziennej

Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

Hodowcy drobiu

Kierownicy do spraw finansowych

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

zawód deficytowy

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

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

Kierowcy samochodów ciężarowych

Właściciele sklepów

Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

Tynkarze i pokrewni

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych

Pracownicy ochrony osób i mienia

RÓWNOWAGA
zawód 
zrównoważony

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

NADWYŻKA zawód 
nadwyżkowy

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

Operatorzy maszyn do szycia

Opiekunowie dziecięcy

Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

Magazynierzy i pokrewni

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni

Asystenci dentystyczni



Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

NADWYŻKA

zawód 
nadwyżkowy

Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Szwaczki, hafciarki i pokrewni

Zamiatacze i pokrewni

Organizatorzy konferencji i imprez

Technicy elektrycy

Żołnierze szeregowi

Ceramicy i pokrewni

Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

*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".


