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II PÓŁROCZE 2015 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pracownicy zakładów pogrzebowych
Czyściciele pojazdów
Programiści aplikacji
Administratorzy systemów komputerowych

zawód
maksymalnie
deficytowy

Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Mistrzowie produkcji w budownictwie
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Kierownicy do spraw budownictwa
Robotnicy obróbki kamienia

DEFICYT

Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Układacze towarów na półkach
Projektanci grafiki i multimediów
Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
zawód deficytowy

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Lektorzy języków obcych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Kasjerzy bankowi i pokrewni
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy leśni i pokrewni
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

zawód
nadwyżkowy

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Pomoce kuchenne
Spawacze i pokrewni

NADWYŻKA

Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
Tynkarze i pokrewni
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
Technicy elektrycy
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Dietetycy i żywieniowcy
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Listonosze i pokrewni
Obuwnicy i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

*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".

