Barometr zawodów
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w powiatach w
2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału
2016 r.
„Barometr zawodów” pokazuje, w jakich zawodach będą mniejsze, a w jakich większe
szanse na pracę. Eksperci klasyfikują zawody w trzy grupy:
• zawody deficytowe, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy
w najbliższym czasie;
• zawody zrównoważone, czyli takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona
do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia;
• zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze
względu na nadmiar pracowników spełniających wymagania pracodawców.
Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań
rynkowych.
Analiza dla wybranych 11 powiatów wskazuje, że zawodami deficytowymi we
wszystkich powiatach są: cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani,
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, murarze i tynkarze
oraz spawacze.
W 75% powiatów zawodami deficytowymi są: brukarze, elektromechanicy
i elektromonterzy, kierowcy autobusów, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji
odzieży, lakiernicy, magazynierzy, malarze budowlani, monterzy instalacji
budowlanych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub
niepełnosprawnej, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, robotnicy
budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, ślusarze,
tapicerzy oraz technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie.
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Tab. 1. Zawody deficytowe
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Kolorowe pola oznaczają, że w danym powiecie zawód jest deficytowy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Barometru zawodów.

Jeśli chodzi o zawody nadwyżkowe to w co najmniej 50% powiatów do tych zawodów
zaliczamy: ekonomistów, filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców,
nauczycieli nauczania początkowego, pedagogów, pracowników biur podróży
i organizatorów obsługi turystycznej oraz specjalistów technologii żywności
i żywienia.
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Tab. 2. Zawody nadwyżkowe

Kolorowe pola oznaczają, że w danym powiecie zawód jest nadwyżkowy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Barometru zawodów.
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