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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Kierownicy do spraw finansowych
Pracownicy biur informacji

zawód
maksymalnie
deficytowy

Inżynierowie telekomunikacji
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
Operatorzy sieci i systemów komputerowych
Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
Projektanci grafiki i multimediów
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
Monterzy izolacji
Instruktorzy nauki jazdy
Sortowacze odpadów
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Inżynierowie elektronicy
Szklarze
Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany

DEFICYT

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
Układacze towarów na półkach
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Magazynierzy i pokrewni
zawód deficytowy

Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Technicy elektronicy i pokrewni
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
Inżynierowie elektrycy
Pracownicy świadczący usługi na ulicach
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
Przedstawiciele handlowi
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Asystenci nauczycieli
Agenci ubezpieczeniowi

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
Szwaczki, hafciarki i pokrewni

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Kucharze
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
Listonosze i pokrewni
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

Sekcja

Zaklasyfikowanie
zawód
nadwyżkowy

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Grupa elementarna
Zamiatacze i pokrewni
Rolnicy upraw polowych
Rolnicy upraw mieszanych
Robotnicy budowy dróg

*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".

