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Powiat chojnicki
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Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Nauczyciele kształcenia zawodowego
Kierownicy w gastronomii
Agenci i administratorzy nieruchomości
Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

zawód
maksymalnie
deficytowy

Układacze towarów na półkach
Kierownicy do spraw strategii i planowania
Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
Monterzy izolacji
Pracownicy obsługi płacowej
Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni
Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Optycy okularowi
Sekretarze medyczni i pokrewni
Operatorzy maszyn do szycia
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

DEFICYT

Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
Tynkarze i pokrewni
Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)
Asystenci nauczycieli
Dekarze
zawód deficytowy

Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Pracownicy świadczący usługi na ulicach
Pracownicy działów kadr
Ankieterzy
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Listonosze i pokrewni
Technicy farmaceutyczni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
Zaopatrzeniowcy

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Sortowacze odpadów
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Elektrycy budowlani i pokrewni
Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Robotnicy leśni i pokrewni
Robotnicy obróbki kamienia
Kelnerzy

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

zawód
nadwyżkowy

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Pomocniczy personel medyczny
Filolodzy i tłumacze

NADWYŻKA

Opiekunowie dziecięcy
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Rolnicy upraw polowych
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
Wydawcy posiłków

*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".

