Oferty zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w I połowie 2014 r.
Gospodarze budynków
Pracownicy obsługi biurowej
Robotnicy przy pracach prostych w
przemyśle gdzie indziej
niesklasyfikowani
Pracownicy pomocy społecznej i pracy
socjalnej
Pracownicy ochrony osób i mienia

Deficytowe

Pracownicy przy pracach prostych
gdzie indziej niesklasyfikowani
Kierowcy samochodów ciężarowych
Pracownicy obsługi biura gdzie indziej
niesklasyfikowani
Monterzy gdzie indziej
niesklasyfikowani
Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani
Pomoce kuchenne
Przedstawiciele handlowi

Nadwyżkowe

Zrównoważone

Spawacze i pokrewni
Operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów z tworzyw sztucznych
Dyrektorzy generalni i wykonawczy
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb
i pokrewni
Kierowcy operatorzy wózków
jezdniowych
Kierowcy autobusów i motorniczowie
tramwajów
Pomoce i sprzątaczki biurowe,
hotelowe i pokrewne
Magazynierzy i pokrewni
Szwaczki, hafciarki i pokrewni
Kierowcy samochodów osobowych i
dostawczych
Robotnicy pomocniczy w budownictwie
drogowym, wodnym i pokrewni
Kasjerzy i sprzedawcy biletów
Księgowi
Kosmetyczki i pokrewni
Robotnicy budowy dróg i pokrewni
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)
Ślusarze i pokrewni
Kucharze
Murarze i pokrewni
Mechanicy pojazdów samochodowych
Średni personel do spraw statystyki i
dziedzin pokrewnych
Robotnicy pomocniczy w budownictwie
ogólnym
Piekarze, cukiernicy i pokrewni

Robotnicy obróbki kamienia

Średni personel w zakresie działalności
artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany
Pracownicy do spraw rachunkowości i Sortowacze odpadów
księgowości
Sekretarki (ogólne)
Asystenci nauczycieli
Recepcjoniści (z wyłączeniem
hotelowych)
Pracownicy centrów obsługi
telefonicznej (pracownicy call center)
Doradcy finansowi i inwestycyjni

Windykatorzy i pokrewni

Sprzedawcy (konsultanci) w centrach
sprzedaży telefonicznej / internetowej
Specjaliści do spraw sprzedaży (z
wyłączeniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych)
Średni personel do spraw zdrowia
gdzie indziej niesklasyfikowany
Monterzy konstrukcji budowlanych i
konserwatorzy budynków
Robotnicy pomocniczy w
ogrodnictwie i sadownictwie
Kontrolerzy (sterowniczy) procesów
przemysłowych gdzie indziej
niesklasyfikowani
Spedytorzy i pokrewni
Szklarze

Projektanci i administratorzy baz danych

Robotnicy przygotowujący i
wznoszący konstrukcje metalowe
Pracownicy domowej opieki osobistej

Archiwiści i muzealnicy

Pracownicy przygotowujący posiłki
typu fast food
Tynkarze i pokrewni

Operatorzy maszyn do szycia
Pośrednicy pracy i zatrudnienia

Monterzy izolacji

Agenci ubezpieczeniowi
Specjaliści do spraw rynku nieruchomości
Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów i
informacji naukowej
Czyściciele pojazdów
Opiekunowie dziecięcy
Programiści aplikacji

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki
drewna
Maszyniści kolejowi i metra
Operatorzy wprowadzania danych

Specjaliści do spraw zarządzania
zasobami ludzkimi
Pracownicy stacji obsługi pojazdów
Operatorzy maszyn do produkcji
wyrobów gumowych
Posadzkarze, parkieciarze i
glazurnicy
Projektanci grafiki i multimediów

Asystenci dentystyczni

Gońcy, bagażowi i pokrewni
Lekarze weterynarii bez specjalizacji
lub w trakcie specjalizacji
Kierownicy do spraw budownictwa
Wydawcy posiłków
Technicy mechanicy
Stolarze meblowi i pokrewni
Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i
pokrewni
Ustawiacze i operatorzy obrabiarek
do metali i pokrewni
Elektromechanicy i elektromonterzy
Specjaliści do spraw administracji i
rozwoju
Fryzjerzy

Kierownicy w gastronomii
Urzędnicy do spraw świadczeń
społecznych

Mechanicy maszyn i urządzeń
rolniczych i przemysłowych

Pracownicy działów kadr
Pomocniczy personel medyczny
Operatorzy urządzeń do wyrobu masy
papierniczej i produkcji papieru
Robotnicy pomocniczy w leśnictwie

Pakowacze
Technicy budownictwa
Ekonomiści
Malarze i pokrewni
Technicy rolnictwa i pokrewni
Kelnerzy
Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych

Oferty zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w I połowie 2014 r.
Zestawienie opracowano w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy na podstawie danych
statystycznych z Załącznika 3 do sprawozdania MPiPS-01 za I półrocze 2014 r. W zestawieniu ujęto
dominujące w I połowie 2014 r. elementarne grupy zawodów w zawodach deficytowych,
zrównoważonych i nadwyżkowych. Wśród zawodów deficytowych wykazano te elementarne grupy
zawodów, w których odnotowano napływ co najmniej 50 ofert zatrudnienia. W zawodach
zrównoważonych wykazano te elementarne grupy zawodów, w których wpłynęło co najmniej 10 ofert
pracy i odnotowano napływ co najmniej 10 osób bezrobotnych. W grupie zawodów nadwyżkowych
wykazano te elementarne grupy zawodów, w których odnotowano napływ co najmniej 500
bezrobotnych.

