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Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

DEFICYT

zawód 
maksymalnie 
deficytowy

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

Sekretarze medyczni i pokrewni

Sortowacze odpadów

Archiwiści i muzealnicy

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

zawód deficytowy

Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

Ratownicy medyczni

Kierownicy do spraw strategii i planowania

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Monterzy sprzętu elektronicznego

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej 
niesklasyfikowany

Kierownicy w gastronomii

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

Opiekunowie dziecięcy

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

Specjaliści do spraw społecznych

Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

RÓWNOWAGA
zawód 
zrównoważony

Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

Pomoce kuchenne

NADWYŻKA

zawód 
nadwyżkowy

Piekarze, cukiernicy i pokrewni

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu

Konsultanci i inni pracownicy biur podróży

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

Cieśle i stolarze budowlani

Doradcy finansowi i inwestycyjni

Kierowcy samochodów ciężarowych

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

Specjaliści do spraw ochrony środowiska

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Ekonomiści

Recepcjoniści hotelowi

Mechanicy precyzyjni

Właściciele sklepów
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NADWYŻKA
zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Nauczyciele akademiccy

*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".


