ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
Powiat mrągowski
INFORMACJA SYGNALNA
II PÓŁROCZE 2016 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Lekarze weterynarii specjaliści

zawód
maksymalnie
deficytowy

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni
Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

DEFICYT

Kierownicy w instytucjach edukacyjnych
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Przedstawiciele handlowi
Inżynierowie mechanicy
zawód deficytowy

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Agenci ubezpieczeniowi
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Fizjoterapeuci
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii
Technicy farmaceutyczni
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Zamiatacze i pokrewni
Pracownicy ochrony osób i mienia
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Stolarze meblowi i pokrewni
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Elektromechanicy i elektromonterzy
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Fryzjerzy
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Gospodarze budynków

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp
Sekretarki (ogólne)
Wydawcy posiłków
Ślusarze i pokrewni
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Cieśle i stolarze budowlani
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni
Murarze i pokrewni
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Pracownicy obsługi biurowej
Lakiernicy
Pracownicy usług domowych
Elektrycy budowlani i pokrewni
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych

zawód
nadwyżkowy

Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
Spawacze i pokrewni
Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Pomoce kuchenne
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Rolnicy upraw polowych
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej
Ekonomiści
Barmani
Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
Kasjerzy i sprzedawcy biletów

NADWYŻKA

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Technicy technologii żywności
Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń
Kierownicy w gastronomii
Kierownicy w hotelarstwie
Pomocniczy personel medyczny
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie
indziej niesklasyfikowani
Rybacy śródlądowi
Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
Sadownicy

*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".

