
Sekcja Zaklasyfikowanie

Obuwnicy i pokrewni

Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

Szwaczki, hafciarki i pokrewni
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Ekonomiści

Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

Technicy rolnictwa i pokrewni

Technicy technologii żywności

Specjaliści do spraw ochrony środowiska

Hydraulicy i monterzy rurociągów

Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

Formierze odlewniczy i pokrewni

Mechanicy precyzyjni

Ślusarze i pokrewni

Kucharze

Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

Asystenci dentystyczni

Piekarze, cukiernicy i pokrewni

Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

NADWYŻKA zawód nadwyżkowy

Blacharze

Pomoce domowe i sprzątaczki

Malarze budowlani i pokrewni

Ceramicy i pokrewni

Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

Zamiatacze i pokrewni

Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

Fryzjerzy

Kasjerzy bankowi i pokrewni

RÓWNOWAGA zawód 
zrównoważony

Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

Przedstawiciele handlowi

Inżynierowie elektrycy

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

Grupa elementarna

DEFICYT

zawód maksymalnie 
deficytowy

Pośrednicy pracy i zatrudnienia

Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

Administratorzy systemów komputerowych

Kierownicy do spraw finansowych

Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

Ładowacze nieczystości

Programiści aplikacji

Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

Inżynierowie elektronicy
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*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”.

Informacja sygnalna sporządzona w oparciu o metodologię prowadzenia monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych. Opracowano na podstawie danych z MRPiPS.

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

Kelnerzy

Barmani

zawód maksymalnie 
nadwyżkowy

Filozofowie, historycy i politolodzy

Rolnicy upraw polowych

Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych

Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

Gospodarze budynków

Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych 
i pokrewni

Pracownicy obsługi biurowej

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

Właściciele sklepów

Księgowi

Grupa elementarna

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, 
wodnym i pokrewni

Dekarze

WYBRANE ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 

INFORMACJA SYGNALNA ZA II PÓŁROCZE 2018 R. 

NADWYŻKA

zawód nadwyżkowy
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