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Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

DEFICYT

zawód 
maksymalnie 
deficytowy

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna

Instruktorzy technologii informatycznych

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

Sekretarze prawni

Urzędnicy organów udzielających licencji

Operatorzy maszyn do szycia

Nauczyciele szkół specjalnych

Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

zawód deficytowy

Sortowacze odpadów

Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

Agenci ubezpieczeniowi

Specjaliści do spraw sieci komputerowych

Kierownicy do spraw finansowych

Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

Agenci i administratorzy nieruchomości

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

Kierownicy do spraw badań i rozwoju

Monterzy sprzętu elektronicznego

Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

Piloci statków powietrznych i personel pokrewny

Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

Konstruktorzy i krojczowie odzieży

Optycy okularowi

Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

Operatorzy wprowadzania danych

Monterzy linii elektrycznych

Przedstawiciele handlowi

Spedytorzy i pokrewni

Urzędnicy do spraw podatków

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

Listonosze i pokrewni

Nauczyciele kształcenia zawodowego

Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

RÓWNOWAGA
zawód 
zrównoważony

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

Malarze budowlani i pokrewni

Inżynierowie inżynierii środowiska

NADWYŻKA zawód 
nadwyżkowy

Właściciele sklepów

Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni



Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

NADWYŻKA

zawód 
nadwyżkowy

Szwaczki, hafciarki i pokrewni

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

Fryzjerzy

Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

Technicy medyczni i dentystyczni

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

Gospodarze budynków

Opiekunowie dziecięcy

Operatorzy aparatury medycznej

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

Pracownicy ochrony osób i mienia

Operatorzy maszyn do prania

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Specjaliści do spraw public relations

Architekci krajobrazu

Operatorzy urządzeń teleinformatycznych

Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny

*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".


