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Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
Sortowacze odpadów

zawód
maksymalnie
deficytowy

Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

DEFICYT

Programiści aplikacji
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
zawód deficytowy

Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany
Projektanci grafiki i multimediów
Agenci sprzedaży bezpośredniej

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Fotografowie
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Cieśle i stolarze budowlani
Kucharze
Robotnicy leśni i pokrewni
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Szwaczki, hafciarki i pokrewni

zawód
nadwyżkowy

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Stolarze meblowi i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Spawacze i pokrewni
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

NADWYŻKA

Technicy budownictwa
Zamiatacze i pokrewni
Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Technicy technologii żywności
Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
Hodowcy drobiu
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Operatorzy wprowadzania danych
Mechanicy precyzyjni

*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".

