ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
w Powiat namysłowski
INFORMACJA SYGNALNA 2016 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Urzędnicy do spraw podatków
Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Asystenci nauczycieli
Konstruktorzy i krojczowie odzieży
Inżynierowie elektronicy
Pracownicy obsługi płacowej
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
Technicy leśnictwa

zawód
maksymalnie
deficytowy

Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
Technicy archiwiści i pokrewni
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Pracownicy działów kadr
Psycholodzy i pokrewni

DEFICYT

Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych
Projektanci grafiki i multimediów
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
Lektorzy języków obcych
Pomocniczy personel medyczny
Operatorzy maszyn do szycia
Fizjoterapeuci
Kierowcy samochodów ciężarowych
Inżynierowie budownictwa
zawód deficytowy

Matematycy, aktuariusze i statystycy
Agenci sprzedaży bezpośredniej
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Tapicerzy i pokrewni
Kelnerzy
Nauczyciele szkół podstawowych
Pomoce domowe i sprzątaczki
Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
Technicy mechanicy
Pracownicy ochrony osób i mienia
Inżynierowie mechanicy

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Windykatorzy i pokrewni
Przedstawiciele handlowi
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Gospodarze budynków
Fryzjerzy

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Instruktorzy nauki jazdy
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

zawód
nadwyżkowy
NADWYŻKA

Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
Kucharze
Malarze budowlani i pokrewni
Rolnicy upraw polowych

zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Obuwnicy i pokrewni
Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
Technicy technologii żywności

*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".

