ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE GRODZISKIM
Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) opracowywanie
badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest
jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
POWIAT GRODZISKI (MAZOWIECKIE) INFORMACJA SYGNALNA
I PÓŁROCZE 2017 R.
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DEFICYT

Zawód deficytowy

Grupa elementarna
Sprzedawcy w stacji paliw
Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
Archiwiści i muzealnicy
Projektanci i administratorzy baz danych
Ankieterzy
Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem
Nauczyciele szkół podstawowych
Operatorzy urządzeń energetycznych
Planiści produkcyjni
Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii
teleinformatycznych
Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy
budynków
Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy
i ochrony środowiska
Gońcy, bagażowi i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Programiści aplikacji
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów
spożywczych i pokrewni
Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne
metody terapii
Konstruktorzy i krojczowie odzieży
Monterzy sprzętu elektrycznego
Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw
sztucznych
Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych
Specjaliści do spraw społecznych
Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
Spedytorzy i pokrewni
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani
Szlifierzy narzędzi i polerowacze metali
Operatorzy maszyn do szycia
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Zawód
RÓWNOWAGA zrównoważony

Zawód nadwyżkowy

NADWYŻKA

Zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Cieśle i stolarze budowlani
Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju
kadr
Architekci
Blacharze
Fryzjerzy
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
Piekarze, cukiernicy i pokrewni
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń
pokrewnych
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Malarze budowlani i pokrewni
Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych
materiałów
Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka
Biolodzy i pokrewni
Mechanicy precyzyjni
Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich

Zawody deficytowe to takie, na które istnieje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż
liczba bezrobotnych w danym zawodzie. Na potrzeby opracowania rankingu zawodów deficytowych
zdefiniowano je jako te, dla których liczba ofert pracy jest wyższa niż liczba bezrobotnych. Odsetek
długotrwale bezrobotnych jest nieznaczny, a odpływ bezrobotnych przewyższa ich napływ w danym
okresie sprawozdawczym.
Zawody zrównoważone to takie, na które na rynku pracy występuje zapotrzebowanie
zbliżone do liczby bezrobotnych w danym zawodzie. Na potrzeby opracowania rankingu zawodów
zrównoważonych zdefiniowano je jako te, dla których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby
zarejestrowanych bezrobotnych. Odsetek bezrobotnych długotrwale jest nieznaczny, a odpływ
bezrobotnych przewyższa ich napływ w danym okresie sprawozdawczym.
Zawody nadwyżkowe to takie, na które istnieje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż
liczba bezrobotnych w danym zawodzie. Na potrzeby opracowania rankingu zawodów
nadwyżkowych zdefiniowano je jako te, dla których liczba ofert pracy jest niższa niż liczba
bezrobotnych. Długotrwałe bezrobocie jest relatywnie wysokie, a napływ bezrobotnych przewyższa
ich odpływ w danym okresie sprawozdawczym.
Szczegółowe informacje dot. zawodów deficytowych i nadwyżkowych na poziomie każdego
województwa i powiatu znajdują się na stronie www.mz.praca.gov.pl.
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