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Betoniarze i zbrojarze

Bmkarze

Ciesle i stolarze budolYlani

Cukiernicy

Dekarze i blacharze budowlani

Elektrycy, el€ktromechanicy i ele*trom0nterzy

Fizjoterapeuci i masaiysci

Fry4etzy

l(elnerzy i barmani

I(iemwcy autobus6!,v

l(ierowcy samoch0ddw cieiarowych i ciQgnikdw

siodtowych
(ierownicy budowy

Nosmetyczki

Krawcy i pracowfl icy pr0drkcji 0dzieiy

l{ucharze

LekaEe

lVagazynierzy

Mechanicy maszyn i urzQdzeri

ll4echanicy p0ja2d6w sam0ch0d0wych

Monterzy instalacji budowlanych

ll4onterzy maszyn i urzAdzei

lVuralze itynkarze

Nauczyciele jgzyk6t/ obcych i lelt0rzy

Nauczyciele praktycznej nauki zaw0du

Nauczyciele przedmiotdw 096lnoksztatc?cych

Nauczlciele przedmiotriw zaw0d0r,vych

Nauczyciele przedszkoli

operatony i mechanicy sprzgtu d0 r0b6t ziemnych

0perat0rzy 0brabiarek skrawajacych

0piekun0wre 0s0by starszej lub Iiepeln0sprawnei

Piekaze
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Administratorzy stron internet0wych

Ageoci ubezpieczeniowi

Afiustycy i realjratorzy dlwieku

Analitycy, testerzy i operat0ry systemdw

teleinlormatycznych

Animatorzy kultury i organizat0rzy imprez

Architekci i urbaniaci

Architekci l{rajobrazu

ArchivviSci i muzealniay

Asystenciw edukacji

Eibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliSci iaf 0rmacji

naukowej

Biol0dzy, biotechn0l0dzy, biochemicy

Blachane i lakiernicy sam0ch0d0wi

Ceramicy przemyslowi

Dentysci

DiagfloScisamochodowi

Dziennikarze i redaltorzy

EkonomiSci

Farmaceuci

filolodzy i tlum acze

Fil0z0fowie, hist0rycy, p0lit0l0dzy i kulturunawcy

Floryaci

Fotografowie

Geodeci i kartosrafowie

G0sp0darze obieltdw, p0rtierzy, woini i dozorcy

Gdrnicy ioperatorzy mas4n i urz4dzei wydobywczych

Graticy l(0mputerowi

lnspektorzy nadzoru budowlanego

lnstruldorzy nauli jazdy

lnskultorzy relireacji i spodu

ln2ynierowie budownictwa

lniyfl ierowie chemicy i chemicy

ln2yn iero',rie elektrycy i energetycy

lniynier0i.yie iniynierii (rodowiska

ln2ynierowie mechanicy

iQmi€niarze

l{erowcy samochoddw osobowych

l(ierownicy ds. logistyki

l{ierownicy ds. produkcji

l(ierownicy ds. ustug

l(ier0wnicy ds. zarzQdzania iobslugi biznesu

Kierot4nicy sprzedazy

Kierownicyw instytuciach spolecznych i kultury

Lakiernicy

Listonosze i kurierzy

Logopedzi i audioforolodzy

lvlasarze i przet!46rcy ryb

Mete0r0l0dzy, geolodzy, ge0graf owie

Monterzy eleltronicy

Monterzy lonskulicji metalowych

Monterzy okien i szklarze

Nauczyciele naxczania 00czatk0weg0

Nauczyciele szkdl specjalnych i 0ddzial6w integracyjnych

0bu\anicy

0grodnicy i sadownicy

0peratoEy aparatury nedycznej

0peratorzy maszyn d0 pr0dukcjr i 0[etw0rsua papieru

0perat0rzy maszyn d0 pr0dukcji wyrobdw cement0r4ych

ikamieflnych

operat0rzy maszyn d0 produkcji wyr0b6w chemicznych

operat0rzy maszyn d0 produkcjiwyr0b6w z gumy

i tworzyw sztucznych

operatorzy maszyn r0lniczych i ogr0dniczych

0perat0rzy maszyn wl6kienniczych

0perat0rzy urzAdzei diwig0w0{ransport0wych

0piekunkidziecrCce

o0tycy i pracownicy wytwatzajAcy prclezy

Pedagodzy

Plastycy, del$rat0rzy vvn?kz i konserwat0rzy zabytkbw

Pomoce w gospodarstwie domowym

Pozostati specjaliSci edukacji

Prac0y,nicyadministracyjni i biurowi

Prac0wnicybiur p0drdzy i 0rganizat0rzy0bslugi

turystycznej

Prac0wnicy ds. budownictwa drog0weg0

Prac0wn'cy ds. frnans0*0 ksifg0wych ze znaj0m0scia
jqzykdw obcych

Prac0wnicyds. 0chr0ny Srod0wiska i BHP

Prac0wnicyds. techniki dentystycznej

Pracownicy mylni, pralni i pras0wal[i

Prac0wnicy 0bslugi r0ch! szyn0wego

Pracownicy ochrony fizycznej

Pracownicy poczty

Pracownicy poligraf iczfl i

Pracownicy przetwdrstwa metali

Pracownicy przetworstwa sp0iywczeg0

Pracownicy socjalni

Prac0wnicy sprzedaiy internetowej

Prac0lynicy telef 0nicznei i elektronicznej 0bslugi llienta,
anlieteriy, teleanlieterzy
Pracownicy ustug pogrzebowych

Pracownicy za,mujacy sig zlllierzetami

Prawnicy

Proiekiancr i admisislralor/y bai danych, prog'amisci

Pr0jektanci wzornictI^/a przemysl0wego

Pzedstawiciele handlowi

Psycholodzy i psychoterapeuci

Ratownicy medyrzni

RecepcjoniSci i rejestratoriy

Robotnicy leSni

Robotnicy obrdbki sl6ry

Rolnicy i hodowcy

Rzemie(lnicy 0b16bki szkla i metali szlachetnych

Sekretarki i asystenci

S0ri0l0dzy i specialiScids. badai s00ieczn0-

ekonomicznych

S0ecialiSci administracii publicznej

SpecialiSci ds. finaasowych

Specjaliaci ds. 0rganizacji pr0dukcji

Specjal;scids. PR. reklamJ. markelingu i sprzeda2y

SpecjaliSci ds. rynku rieruch0m0Sci

Specjaliici ds. zarzAdzania zas0bani ludzkimi

i rekrutacji

Specjaliaci elektroniki, aut0matyki i r0botyki

Specialiaci r0lflictwa i leSnictwa

Specjali6ci techn0l0gii iywn0Sci i 2yl,vienia

SpecialiSci telekomunikacji

Sprzataczki i pokojowe

Tapicerzy

Technicy budownictlla

Technicy inlormatycy

Ie[hnicy mechaflicy

Weterynarze

l'iindykatorzy

Wychowawcy w plac6wkach 0srr/iato\aych i 0pieludczych

Zaopatrzeniowcy i dostav,cy

,,Bar0metr za!,vod6w" jest pr0gnoz? zapotrzebo!,vania na pracownik6w w 2019 r. Badanie z0sta10 przeprowadzone przez ekspert6w na p7 elomie lll i lV l{wartalu 2018 r.

Sytuacja w niekt6rych zawodach m02e sigzmieni6 w zalein0Sci0d uwarunkowai rnkowych. [!!niki w0jewddzkie uwzglgdniaja zawodyocenione w c0 najmniei p0l0wie powiatdw
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Koordynator wojew6dzki Koordynator krajowy llecajEcy b,adanie

Pielggniarki i poloine

Pomoce luchenne

Pracownicy ds. jakosci

Pracownicy ds. rachunkoyiosci i ksigg0w0Sci

Pracownicy fizyczni w produficji i pracach prostych

Prac0wfl icy r0bot wyk0riczeni0wych w bud0!vnictuie

Pracownicy sluib mundurowych

Robotnicy budovilani

Rob0tnicy0br6bki drewna i stolarze

Samodzielniksiggowi

Spawacze

Spedytotzy i logistycy

Sprzedawcy i kasjerzy

Szefowie kuchni

Siusarze
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