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

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

zawód
maksymalnie
deficytowy

Szklarze
Agenci ubezpieczeniowi
Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Kierownicy do spraw budownictwa
Drukarze
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Pracownicy domowej opieki osobistej
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

DEFICYT

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Magazynierzy i pokrewni
zawód deficytowy

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Operatorzy urządzeń energetycznych
Monterzy linii elektrycznych
Asystenci nauczycieli
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Funkcjonariusze służby więziennej
Lakiernicy

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Nauczyciele szkół specjalnych
Ogrodnicy
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Fryzjerzy
Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Malarze budowlani i pokrewni
Kasjerzy bankowi i pokrewni
Inżynierowie inżynierii środowiska
Księgowi
Technicy budownictwa

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Gospodarze budynków
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy obsługi biurowej
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia
zawodowego)
Barmani
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Spawacze i pokrewni
Sprzedawcy w stacji paliw
Pomoce kuchenne
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Kasjerzy i sprzedawcy biletów

Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
nadwyżkowy

Grupa elementarna
Kucharze
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
Ekonomiści
Technicy technologii żywności
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
Technicy leśnictwa
Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Kierownicy do spraw strategii i planowania
Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Hodowcy drobiu
Programiści aplikacji
Operatorzy centrali telefonicznych
Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu
Dziennikarze

*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".

