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Sekcja Zaklasyfikowanie Grupa elementarna

DEFICYT

zawód 
maksymalnie 
deficytowy

Sortowacze odpadów

Technicy analityki medycznej

Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej

Wyżsi urzędnicy administracji rządowej

Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia

Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów

zawód deficytowy

Operatorzy maszyn do szycia

Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

Operatorzy wprowadzania danych

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

Czyściciele pojazdów

Farmaceuci specjaliści

Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

RÓWNOWAGA
zawód 
zrównoważony

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

NADWYŻKA zawód 
nadwyżkowy

Filozofowie, historycy i politolodzy

Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

Kasjerzy bankowi i pokrewni

Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

Asystenci dentystyczni

Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

Specjaliści nauk o Ziemi

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

Inżynierowie elektronicy

Malarze budowlani i pokrewni

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

Architekci krajobrazu

Szwaczki, hafciarki i pokrewni

Artyści plastycy

Fryzjerzy

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

Kelnerzy

Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

Windykatorzy i pokrewni

Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej 
niesklasyfikowany

Konsultanci i inni pracownicy biur podróży

Technicy mechanicy

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

Murarze i pokrewni
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NADWYŻKA

zawód 
nadwyżkowy

Blacharze

Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

Praczki ręczne i prasowacze

Szklarze

Technicy technologii chemicznej i pokrewni

Nauczyciele szkół podstawowych

Sekretarki (ogólne)

Mechanicy pojazdów samochodowych

Piekarze, cukiernicy i pokrewni

Ślusarze i pokrewni

Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych

Dyrektorzy generalni i zarządzający

Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

Policjanci

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu

Pracownicy obsługi biurowej

Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

Zaopatrzeniowcy

Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

Literaci i inni autorzy tekstów

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

Technicy elektrycy

Technicy technologii żywności

Gospodarze budynków

Kasjerzy i sprzedawcy biletów

Pracownicy ochrony osób i mienia

Kreślarze

Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

Operatorzy urządzeń energetycznych

Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

Kierownicy do spraw strategii i planowania

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym

Monterzy linii elektrycznych

Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

Księgowi

Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

Kierowcy samochodów ciężarowych

Technicy budownictwa

zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Właściciele sklepów

Nauczyciele akademiccy

Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

Strażacy

Tancerze

Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

Sportowcy i dżokeje

Pracownicy domowej opieki osobistej

Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

Aktorzy
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NADWYŻKA
zawód 
maksymalnie 
nadwyżkowy

Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

Zawodowi działacze organizacji członkowskich

*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".


