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Powiat raciborski
INFORMACJA SYGNALNA
II PÓŁROCZE 2018 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni
Zaopatrzeniowcy
Agenci ubezpieczeniowi
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Pracownicy biur informacji
Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

zawód
maksymalnie
deficytowy

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Ładowacze nieczystości
Funkcjonariusze celni i ochrony granic
Funkcjonariusze służby więziennej
Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Technicy sieci internetowych
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Pracownicy działów kadr
Robotnicy obróbki kamienia
Agenci i administratorzy nieruchomości
Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów
Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
Kierownicy do spraw finansowych
Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Lektorzy języków obcych

DEFICYT

Programiści aplikacji
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Magazynierzy i pokrewni
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
zawód deficytowy

Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Fizjoterapeuci
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Projektanci grafiki i multimediów
Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
Pracownicy ochrony osób i mienia
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
Analitycy finansowi
Księgowi
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
Kelnerzy
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Czyściciele pojazdów

RÓWNOWAGA

zawód

Kierownicy sprzedaży w marketach

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Psycholodzy i pokrewni
Wydawcy posiłków
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Technicy elektrycy
Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej
Piekarze, cukiernicy i pokrewni

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Murarze i pokrewni
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy leśni i pokrewni

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Technicy rolnictwa i pokrewni
Tapicerzy i pokrewni
Inżynierowie górnictwa i metalurgii

*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".

