ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
w Powiat brzeski (opolskie)
INFORMACJA SYGNALNA 2018 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

zawód
maksymalnie
deficytowy

Agenci ubezpieczeniowi
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Drukarze
Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Robotnicy budowy dróg
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Szklarze
Pracownicy domowej opieki osobistej
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

DEFICYT

Lektorzy języków obcych
Operatorzy maszyn do szycia
Agenci i administratorzy nieruchomości
zawód deficytowy

Przedstawiciele handlowi
Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Tynkarze i pokrewni
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownicy sprzedaży w marketach
Operatorzy urządzeń energetycznych
Magazynierzy i pokrewni
Kierownicy do spraw finansowych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Inżynierowie mechanicy
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
Dyrektorzy generalni i zarządzający
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Fryzjerzy
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia
zawodowego)
Elektromechanicy i elektromonterzy
Kucharze
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

zawód
nadwyżkowy

Konduktorzy i pokrewni
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Hodowcy drobiu
Ekonomiści
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Recepcjoniści hotelowi

NADWYŻKA

Technicy leśnictwa
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Inżynierowie telekomunikacji
Właściciele sklepów
Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni
Programiści aplikacji
Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

*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".

