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Powiat mrągowski
INFORMACJA SYGNALNA
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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
Robotnicy obróbki kamienia
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw finansowych

zawód
maksymalnie
deficytowy

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami
Archiwiści i muzealnicy
Agenci ubezpieczeniowi
Analitycy finansowi
Pośrednicy pracy i zatrudnienia
Technicy farmaceutyczni
Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

DEFICYT

Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Układacze towarów na półkach
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt
Asystenci dentystyczni
zawód deficytowy

Ratownicy medyczni
Robotnicy wykonujący proste prace polowe
Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Księgowi
Przedstawiciele handlowi
Wydawcy posiłków
Technicy fizjoterapii i masażyści

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Technicy weterynarii
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
Technicy rolnictwa i pokrewni
Zamiatacze i pokrewni
Robotnicy leśni i pokrewni
Technicy budownictwa
Praczki ręczne i prasowacze
Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Gospodarze budynków
Fryzjerzy
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości
Murarze i pokrewni
Ślusarze i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Elektromechanicy i elektromonterzy

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Kierownicy do spraw budownictwa
Mechanicy pojazdów samochodowych

zawód
nadwyżkowy

Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Technicy mechanicy
Rolnicy upraw polowych

NADWYŻKA

Ogrodnicy
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Pomocniczy personel medyczny
Architekci krajobrazu
Sprzedawcy na targowiskach i bazarach
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".

