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ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE
Powiat ciechanowski
INFORMACJA SYGNALNA
I PÓŁROCZE 2018 R.
Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Kierownicy do spraw strategii i planowania

zawód
maksymalnie
deficytowy
DEFICYT

Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania
butelek
Hodowcy drobiu
Asystenci nauczycieli
Literaci i inni autorzy tekstów
Administratorzy systemów komputerowych
Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych
Lektorzy języków obcych
Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food
Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

zawód
deficytowy

Kierownicy do spraw finansowych
Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Programiści aplikacji
Doradcy finansowi i inwestycyjni

RÓWNOWAGA

zawód
zrównoważony

Dziennikarze
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Magazynierzy i pokrewni
Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

zawód
nadwyżkowy

Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Dyrektorzy generalni i zarządzający
Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych
Zaopatrzeniowcy

NADWYŻKA

Fotografowie
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Czyściciele pojazdów
Robotnicy budowy dróg
Technicy weterynarii

*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”.

Powiatowa informacja sygnalna przesłana do tutejszego Urzędu w dniu
17.08.2018 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Rynku Pracy - zgodnie z zaleceniami została opublikowana na
stronie internetowej www.ciechanow.praca.gov.pl
Wiadomość o zamieszczeniu informacji sygnalnej na stronie internetowej
tutejszego Urzędu przekazano korespondencyjnie organom i instytucjom
zainteresowanym problematyką rynku pracy, w tym w szczególności:
prezydentowi miasta, staroście powiatu, wójtom gmin powiatu, dyrektorom
szkół oraz wybranym instytucjom szkoleniowym.
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