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

Sekcja

Zaklasyfikowanie

Grupa elementarna
Kierownicy do spraw strategii i planowania
Hodowcy drobiu

zawód
maksymalnie
deficytowy

Kierownicy do spraw finansowych
Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania
butelek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy
Operatorzy aparatury medycznej

DEFICYT

Sortowacze odpadów
Konsultanci i inni pracownicy biur podróży

zawód
deficytowy

Artyści plastycy
Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjnokomunikacyjnych)
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Asystenci nauczycieli

zawód
RÓWNOWAGA
zrównoważony

Przedstawiciele handlowi
Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej
niesklasyfikowani
Murarze i pokrewni
Kucharze
Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)
Kelnerzy
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Konstruktorzy i krojczowie odzieży

NADWYŻKA

zawód
nadwyżkowy

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej
niesklasyfikowani
Pracownicy domowej opieki osobistej
Kosmetyczki i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni
Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu
Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
Specjaliści do spraw reklamy i marketingu
Gospodarze budynków

Malarze budowlani i pokrewni
Recepcjoniści hotelowi
Filozofowie, historycy i politolodzy
Monterzy sprzętu elektrycznego
zawód
maksymalnie
nadwyżkowy

Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych
Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni
Maszyniści kotłów parowych i pokrewni
Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt
Sekretarze medyczni i pokrewni
Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy zakładów pogrzebowych

*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 za II półrocze 2018 r. przesłana
do tutejszego Urzędu w dniu 26.02.2019 roku przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy - zgodnie z zaleceniami
(pismo z dnia 28.01.2019r., znak DRP.VI.0343.12.1.2019.AM) została
opublikowana na stronie internetowej www.ciechanow.praca.gov.pl do końca
lutego bieżącego roku.
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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