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Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

DEFICYT

zawód 
maksymalnie 
deficytowy

Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

Sortowacze odpadów

Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

Operatorzy wprowadzania danych

Administratorzy systemów komputerowych

Operatorzy urządzeń teleinformatycznych

Planiści produkcyjni

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

zawód deficytowy

Kierownicy w gastronomii

Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

Szklarze

Drukarze

Operatorzy maszyn do szycia

Lektorzy języków obcych

Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

Specjaliści do spraw sieci komputerowych

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

Elektrycy budowlani i pokrewni

Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

Magazynierzy i pokrewni

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

Agenci i administratorzy nieruchomości

Ręczni pakowacze i znakowacze

RÓWNOWAGA
zawód 
zrównoważony

Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

Asystenci dentystyczni

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

Doradcy finansowi i inwestycyjni

NADWYŻKA

zawód 
nadwyżkowy

Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych

Listonosze i pokrewni

Operatorzy aparatury medycznej

Gońcy, bagażowi i pokrewni

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

Kucharze

Zamiatacze i pokrewni

Robotnicy budowy dróg

Formierze odlewniczy i pokrewni

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

Ogrodnicy

Specjaliści nauk o Ziemi



Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

NADWYŻKA
zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

Technicy analityki medycznej

Literaci i inni autorzy tekstów

Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

*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".


