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II PÓŁROCZE 2015 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
Audiofonolodzy i logopedzi

zawód
maksymalnie
deficytowy
DEFICYT

Wydawcy posiłków
Literaci i inni autorzy tekstów
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni
Kowale i operatorzy pras kuźniczych
Przedstawiciele handlowi

zawód deficytowy

Agenci sprzedaży bezpośredniej
Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
Dziennikarze
Agenci ubezpieczeniowi

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Technicy fizjoterapii i masażyści
Operatorzy maszyn do szycia
Robotnicy leśni i pokrewni
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Elektromechanicy i elektromonterzy
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy obsługi biurowej
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Murarze i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

zawód
nadwyżkowy

Spawacze i pokrewni
Kierownicy w gastronomii
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Pomoce kuchenne
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

NADWYŻKA

Tapicerzy i pokrewni
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
Gospodarze budynków
Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Rolnicy upraw polowych
Zamiatacze i pokrewni
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
Pracownicy domowej opieki osobistej
Filozofowie, historycy i politolodzy
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
Technicy elektronicy i pokrewni
Hodowcy ryb
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Dekarze
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
Pracownicy usług domowych
Technicy elektrycy
Filolodzy i tłumacze

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Sprzedawcy na targowiskach i bazarach
Kierownicy w hotelarstwie
Introligatorzy i pokrewni
Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich
Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
Meteorolodzy
Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Operatorzy maszyn do prania

*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".

