
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
w Powiat m. Sosnowiec 

INFORMACJA SYGNALNA 2018 R. 

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

Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

Planiści produkcyjni

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

Archiwiści i muzealnicy

zawód deficytowy

Sortowacze odpadów

Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

Kierownicy w gastronomii

Ręczni pakowacze i znakowacze

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

Opiekunowie dziecięcy

Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

Agenci i administratorzy nieruchomości

Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

Optycy okularowi

Ceramicy i pokrewni

Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

RÓWNOWAGA
zawód 
zrównoważony

Pracownicy obsługi biurowej

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym

NADWYŻKA

zawód 
nadwyżkowy

Konsultanci i inni pracownicy biur podróży

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

Przedstawiciele handlowi

Cieśle i stolarze budowlani

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Artyści plastycy

Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni

Pracownicy zakładów pogrzebowych

*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".


