BAROMETR ZAWODÓW 2020 ROK
ZAWODY DEFICYTOWE DLA POWIATU OSTROWIECKIEGO
betoniarze i zbrojarze
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
brukarze
cieśle i stolarze budowlani
dekarze i blacharze budowlani
elektrycy, elektromechanicy i
elektromonterzy
fizjoterapeuci i masażyści
fryzjerzy
inżynierowie budownictwa
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów ciężarowych i
ciągników siodłowych
kierownicy ds. produkcji
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
kucharze
lakiernicy
lekarze
masarze i przetwórcy ryb
mechanicy maszyn i urządzeń
mechanicy pojazdów samochodowych
monterzy instalacji budowlanych
monterzy konstrukcji metalowych

murarze i tynkarze
nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów
integracyjnych
operatorzy obrabiarek skrawających
operatorzy urządzeń dźwigowotransportowych
opiekunowie osoby starszej lub
niepełnosprawnej
piekarze
pielęgniarki i położne
pracownicy przetwórstwa metali
pracownicy robót wykończeniowych w
budownictwie
pracownicy telefonicznej i elektronicznej
obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
robotnicy budowlani
robotnicy obróbki drewna i stolarze
spawacze
specjaliści ds. organizacji produkcji
specjaliści elektroniki, automatyki i
robotyki
szefowie kuchni
ślusarze

betoniarze i zbrojarze


7114 betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy














2272 diagności laboratoryjni specjaliści
2271 diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
314102 laborant biochemiczny
311103 technik analityk
213102 biochemik
213103 biofizyk
213104 bioinżynier
213105 biolog
213106 biotechnolog
213107 genetyk
213108 mikrobiolog
213190 pozostali biolodzy i pokrewni
214905 inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej









229901 epidemiolog
229902 koordynator badań klinicznych
229908 toksykolog
314101 laborant mikrobiologiczny
314190 pozostali technicy nauk biologicznych
324001 laborant weterynaryjny
532903 preparator medyczny

brukarze


711205 brukarz

cieśle i stolarze budowlani





711501 cieśla
711502 cieśla szalunkowy
711503 stolarz budowlany
711590 pozostali cieśle i stolarze budowlani

dekarze i blacharze budowlani





7121 dekarze
721301 blacharz
721302 blacharz budowlany
721303 blacharz izolacji przemysłowych

Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy






7411 elektrycy budowlani i pokrewni
7412 elektromechanicy i elektromonterzy
7413 monterzy linii elektrycznych
3113 technicy elektrycy
3131 operatorzy urządzeń energetycznych

fizjoterapeuci i masażyści



2292 fizjoterapeuci
3254 technicy fizjoterapii i masażyści

fryzjerzy


5141 fryzjerzy

inżynierowie budownictwa




2142 inżynierowie budownictwa
214912 inżynier technologii betonów

kierowcy autobusów



833101 kierowca autobusu
833102 kierowca trolejbusu

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych



8332 kierowcy samochodów ciężarowych
832201 kierowca mechanik

kierownicy ds. produkcji









1311 kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie
1312 kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie
1321 kierownicy do spraw produkcji przemysłowej
132201 kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu
132204 kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
132290 pozostali kierownicy w górnictwie
132302 kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego
132390 pozostali kierownicy do spraw budownictwa

krawcy i pracownicy produkcji odzieży















311924 technik technologii odzieży
7531 krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
311926 technik technologii wyrobów skórzanych
7532 konstruktorzy i krojczowie odzieży
7533 szwaczki, hafciarki i pokrewni
8153 operatorzy maszyn do szycia
815903 operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
815904 operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
815990 pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i
skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani
932902 lagowacz
932905 pomoc krawiecka
753401 bieliźniarz-kołdrzarz
311941 technik przemysłu mody
731808 rękodzielnik wyrobów włókienniczych

kucharze


5120 kucharze

lakiernicy



713201 lakiernik
713202 lakiernik proszkowy









713204 lakiernik tworzyw sztucznych
713205 lakiernik wyrobów drzewnych
713206 malarz-lakiernik samolotowy
713207 malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
713208 piaskarz
713290 pozostali lakiernicy
932907 pomocnik lakiernik

lekarze




2211 lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją i stopnia
2212 lekarze specjaliści
134207 lekarz ordynator oddziału

masarze i przetwórcy ryb



7511 masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
932904 patroszacz ryb

mechanicy maszyn i urządzeń




















731102 mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
731103 mechanik precyzyjny
723301 mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
723302 mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych
723303 mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
723304 mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
723305 mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
723306 mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
723307 mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
723308 mechanik maszyn rolniczych
723309 mechanik maszyn szwalniczych
723310 mechanik-monter maszyn i urządzeń
723312 mechanik silników spalinowych
723390 pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
7234 mechanicy rowerów i pokrewni
731104 optyk-mechanik
731106 zegarmistrz
731190 pozostali mechanicy precyzyjni
932908 pomocnik mechanika

mechanicy pojazdów samochodowych



7231 mechanicy pojazdów samochodowych
311513 technik pojazdów samochodowych

monterzy instalacji budowlanych



7126 hydraulicy i monterzy rurociągów
7127 monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

monterzy konstrukcji metalowych








7214 robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
7215 takielarze i monterzy konstrukcji linowych
311910 technik budownictwa okrętowego
721304 blacharz lotniczy
721305 blacharz okrętowy
721390 pozostali blacharze
311942 technik budowy jednostek pływających

murarze i tynkarze









7123 tynkarze i pokrewni
711201 monter kamiennych elementów budowlanych
711202 murarz
711203 zdun
711204 murarz-tynkarz
711290 pozostali murarze i pokrewni
7124 monterzy izolacji
712302 sztukator

nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych


2352 nauczyciele szkół specjalnych

operatorzy obrabiarek skrawających



7223 ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
7224 szlifierze narzędzi i polerowacze metali

operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych


8343 maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni
o 834301 maszynista doku
o 834302 maszynista górniczych maszyn wyciągowych
o 834303 maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
o 834304 maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników
o 834305 maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych
o 834306 operator dźwignic linotorowych
o 834307 operator-mechanik wyciągarki szybowcowej
o 834308 operator mostu zwodzonego
o 834309 operator przenośników
o 834310 operator przenośników taśmowych
o 834311 operator suwnic (suwnicowy)
o 834312 operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
o 834313 operator urządzeń ładunkowych silosu
o 834314 operator wieżowy przenośnika taśmowego
o 834315 operator wywrotnic wagonowych
o 834316 operator żurawia jezdniowego

o

834317 operator żurawia wieżowego

opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej








341201 asystent osoby niepełnosprawnej
341202 opiekun osoby starszej
341203 opiekun w domu pomocy społecznej
341204 opiekunka środowiskowa
5322 pracownicy domowej opieki osobistej
5321 pomocniczy personel medyczny
5162 osoby do towarzystwa

piekarze



751204 piekarz
932910 pomocnik piekarza

pielęgniarki i położne








134205 pielęgniarka oddziałowa
134206 położna oddziałowa
2221 pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
2222 pielęgniarki z tytułem specjalisty
2231 położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
2232 położne z tytułem specjalisty
325902 higienistka szkolna

pracownicy przetwórstwa metali












8121 operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
8122 operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok
7211 formierze odlewniczy i pokrewni
311704 technik hutnik
311705 technik odlewnik
722101 kowal
722102 kowal wyrobów zdobniczych
722103 operator pras kuźniczych
722190 pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych
731602 galwanizer
731905 metaloplastyk

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie





7129 robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
311219 technik robót wykończeniowych w budownictwie
7122 posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7131 malarze budowlani i pokrewni

pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy











332202 pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
4222 pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)
4227 ankieterzy
524403 sprzedawca na telefon
524404 telemarketer
333905 tajemniczy klient (mystery shopper)
422301 operator centrali telefonicznej
524490 pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej
421102 asystent usług telekomunikacyjnych
432301 dyspozytor radiotaxi

robotnicy budowlani






7111 monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
7119 robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
9313 robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym
7117 monterzy budownictwa wodnego
7133 robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

robotnicy obróbki drewna i stolarze











7317 rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów
7521 robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
7522 stolarze meblowi i pokrewni
7523 ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
8172 operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
311922 technik technologii drewna
821905 monter wyrobów z drewna
711504 szkutnik
818903 operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
821902 monter mebli

spawacze


7212 spawacze

specjaliści ds. organizacji produkcji









214101 inżynier normowania pracy
214102 inżynier organizacji i planowania produkcji
214103 inżynier utrzymania ruchu
214190 pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji
311917 technik organizacji produkcji
4322 planiści produkcyjni
214111 główny technolog
2146 inżynierowie górnictwa i metalurgii

























214909 inżynier poligrafii
214911 inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
214913 inżynier technologii ceramiki
214914 inżynier technologii drewna
214915 inżynier technologii przetwórstwa skóry
214916 inżynier technologii szkła
214919 inżynier włókiennik
214923 nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
214924 specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
214925 specjalista do spraw pakowania i opakowań
214929 inżynier procesu malowania
214931 technolog – programista obrabiarek
214932 inżynier inżynierii materiałowej
242220 specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
311514 technik utrzymania ruchu
311601 technik papiernictwa
311602 technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
311915 technik normowania pracy
311925 technik technologii szkła
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311931 technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311932 technik włókiennik
3122 mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki














214903 inżynier automatyki i robotyki
2152 inżynierowie elektronicy
311402 instalator systemów alarmowych
311403 instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
311404 instalator systemów telewizji przemysłowej
311406 projektant systemów alarmowych
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311490 pozostali technicy elektronicy i pokrewni
311909 technik automatyk
313903 operator robotów i manipulatorów przemysłowych
313904 operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

szefowie kuchni


3434 szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

ślusarze


7222 ślusarze

