ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
w Powiat mrągowski
INFORMACJA SYGNALNA 2018 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Lektorzy języków obcych

zawód
maksymalnie
deficytowy

Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń teleinformatycznych
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani
Konstruktorzy i krojczowie odzieży
Mechanicy precyzyjni
Agenci i administratorzy nieruchomości

DEFICYT

Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Sprzedawcy w stacji paliw
zawód deficytowy

Technicy fizjoterapii i masażyści
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Przedstawiciele handlowi
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Fizjoterapeuci
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Technicy weterynarii
Technicy mechanicy
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Pomocniczy personel medyczny
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Fryzjerzy
Projektanci grafiki i multimediów
Programiści aplikacji
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży
Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
Sekretarki (ogólne)
Magazynierzy i pokrewni
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Pracownicy obsługi biurowej
Kosmetyczki i pokrewni
Opiekunowie dziecięcy
Stolarze meblowi i pokrewni
Gospodarze budynków
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Ekonomiści
Filozofowie, historycy i politolodzy
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

Sekcja
NADWYŻKA

Zaklasyfikowanie
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Grupa elementarna
Strażacy
Robotnicy budowy dróg
Policjanci

*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".

