NADWYŻKA

RÓWNOWAGA

DEFICYT

Barometr zawodów 2011
powiat gorlicki
Asystenci i technicy dentystyczni
Diagności samochodowi
Geodeci i kartografowie
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy
Kierownicy budowy

Lekarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Pracownicy ds. ﬁnansowo-księgowych
ze znajomością języków obcych
Psycholodzy i psychoterapeuci

Samodzielni księgowi
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Trenerzy, szkoleniowcy

Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Architekci, urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści
informacji naukowej
Brukarze
Ceramicy i szklarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Doradcy inwestycyjni
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Graﬁcy komputerowi
Hydraulicy
Instruktorzy nauki jazdy

Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kierowcy autobusów
Kosmetyczki
Lakiernicy samochodowi
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Monterzy elektronicy
Monterzy izolacji
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń
transportowych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych

Operatorzy maszyn poligraﬁcznych
Położne
Posadzkarze
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia
i pośrednictwa pracy
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Projektanci i administratorzy systemów
komputerowych
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Ratownicy medyczni
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligraﬁczni
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Tynkarze
Wychowawcy

Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci bankowości
Asystenci ekonomiczni
Asystenci rachunkowości
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Cukiernicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Geologowie, geografowie i geoﬁzycy
Gońcy, bagażowi
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Magazynierzy
Malarze budowlani
Masarze
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z metali i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej
lub niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Pedagodzy
Piekarze
Pielęgniarki
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi
turystycznej
Pracownicy ﬁzyczni

Pracownicy myjni
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy rolni
Prawnicy
Programiści i projektanci stron internetowych
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. ﬁnansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Barometr zawodów to badanie realizowane przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Jest prognozą
zapotrzebowania na pracowników w 2011 r. Badanie zostało przeprowadzone z udziałem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach w IV kwartale 2010 r. W przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

