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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Tynkarze i pokrewni
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Windykatorzy i pokrewni
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Inżynierowie budownictwa
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Pielęgniarki z tytułem specjalisty
Kierownicy do spraw budownictwa

zawód
maksymalnie
deficytowy

Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
Osoby dozoru ruchu w górnictwie
Strzałowi i pokrewni
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Farmaceuci specjaliści
Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)
Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Psycholodzy i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Pracownicy zakładów pogrzebowych
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

DEFICYT

Agenci ubezpieczeniowi
Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Elektrycy budowlani i pokrewni
Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Drukarze
Spawacze i pokrewni
Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Czyściciele pojazdów
zawód deficytowy

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
Opiekunowie dziecięcy
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni
Elektromechanicy i elektromonterzy
Monterzy sprzętu elektrycznego
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych
Recepcjoniści hotelowi
Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Sprzedawcy w stacji paliw
Fizjoterapeuci

DEFICYT

zawód deficytowy

Praczki ręczne i prasowacze
Kelnerzy
Blacharze
Formierze odlewniczy i pokrewni
Sekretarki (ogólne)

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

NADWYŻKA

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

*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".

