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Wstęp

Prezentujemy Państwu raport podsumowujący badanie „Barometr zawodów”. W 2009 roku przepro-

wadziliśmy je w formie pilotażu w sześciu powiatach Małopolski. Tym razem objęło ono wszystkie 

powiaty województwa.

W rozdziale pierwszym przedstawiamy genezę badania oraz jego zalety. Rozdział drugi zawiera 

informacje metodologiczne: wyjaśnia, jak powstają zestawienia i w jaki sposób stworzyliśmy wyko-

rzystaną w barometrze klasyfi kację zawodów. W rozdziale trzecim znajdą Państwo wyniki badania 

dla całego województwa wraz z informacjami o tym, co na lokalnych rynkach pracy decyduje o nie-

dopasowaniu popytu na pracowników do ich podaży. Rozdział czwarty dotyczy kwestii związanych 

z mobilnością przestrzenną mieszkańców Małopolski, a w rozdziale piątym porównujemy barometr 

do innych badań zapotrzebowania na pracowników. W rozdziale szóstym wskazujemy, jak można 

wykorzystać uzyskane przez nas wyniki. Raport kończy aneks, w którym zamieściliśmy plakaty z wy-

nikami badania dla wszystkich powiatów oraz dla województwa małopolskiego.

Realizacja „Barometru zawodów” wymagała czasu i zaangażowania wielu osób, w tym przede 

wszystkim pracowników powiatowych urzędów pracy, którym serdecznie dziękujemy za dotych-

czasową współpracę. Chcielibyśmy, aby barometr był wykorzystywany przede wszystkim przez nich 

oraz przez klientów ich urzędów – jako narzędzie pomagające znaleźć pracę oraz zwiększające mo-

bilność zawodową i przestrzenną. Do analizy wyników zachęcamy również instytucje regionalne 

dysponujące środkami unijnymi.

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
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I. Geneza badania

„Barometr zawodów” to badanie pochodzące ze Skandynawii (oryginalnie był to pomysł szwedzki, 

później zaadaptowany między innymi przez pracowników publicznych służb zatrudnienia w Finlandii). 

Zauważono tam, że mechaniczne zestawianie liczby ofert zatrudnienia z liczbą osób bezrobotnych 

rzadko daje adekwatny obraz relacji popytu do podaży na rynku pracy. Podobnie sytuacja wyglądała 

w Małopolsce – dotychczas realizowane badania nie dawały odpowiedzi na pytanie o zapotrzebo-

wanie na pracowników w konkretnych zawodach, a to utrudniało diagnozę sytuacji. Stąd pomysł na 

przeniesienie barometru na małopolski grunt1.

Dla zrozumienia relacji popytu i podaży na rynku pracy kluczowe jest uzyskanie odpowiedzi na 

dwa podstawowe pytania:

1. Czy osoba deklarująca umiejętności w konkretnym zawodzie jest rzeczywiście w stanie podjąć 

w nim pracę, a jeśli tak, to czy na warunkach oferowanych przez pracodawcę?

2. Czy pracodawca jest skłonny taką osobę zatrudnić, a jeśli nie, to dlaczego (problem kwalifi kacji, 

doświadczenia zawodowego itp.)?

W statystykach powiatowych urzędów pracy nie znajdziemy odpowiedzi na te pytania. Zagad-

nienia te są również rzadko poruszane w klasycznych badaniach ankietowych. Dlatego tak ważne 

są informacje pracowników urzędów pracy, które poza statystyki wykraczają. Wiedzą oni na przy-

kład, które z ofert są zgłaszane wielokrotnie, gdzie występuje duża rotacja pracowników i jakie są 

jej przyczyny. Zdają sobie również sprawę z sezonowości zatrudnienia. Największą zaletą barome-

tru jest jednak to, że uwzględnia kwalifi kacje pracowników i rzeczywiste przygotowanie do pracy 

w zawodzie. Dysponując suchą informacją o liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w danej 

profesji, nie możemy stwierdzić, czy są one rzeczywiście zdolne do podjęcia pracy (czy posiadają 

odpowiednie kwalifi kacje, czy chcą podjąć zatrudnienie, czy dysponują odpowiednim doświadcze-

niem zawodowym itp.). Barometr bierze pod uwagę wszystkie te czynniki, dzięki czemu przedstawia 

bliższą rzeczywistości relację podaży do popytu na lokalnym rynku pracy. Aspekt prognostyczny 

(omawiany poniżej) czyni natomiast informację o zawodach bardziej aktualną i tym samym bardziej 

użyteczną.

1 „Barometr zawodów” w Małopolsce jest wzorowany na badaniu fi ńskim, którego założenia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz części 

powiatowych urzędów pracy poznali podczas wizyty studyjnej w Turku w 2009 roku.
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II. Metodologia badania

„Barometr zawodów” jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą tworzoną przez ekspertów 

z powiatowych urzędów pracy, w tym: doradców zawodowych, pośredników pracy, osoby odpowie-

dzialne za współpracę z przedsiębiorcami i za organizację szkoleń, a także asystentów EURES i liderów 

klubów pracy. Celem badania jest diagnoza zapotrzebowania na zawody oraz określenie relacji popytu 

do podaży na lokalnym rynku pracy. Barometr jest również badaniem cyklicznym, realizowanym co 

roku na bazie tej samej metodologii.

Prognoza jest tworzona w grupie (metoda tak zwanego panelu ekspertów), dzięki czemu moż-

liwe jest dzielenie się wiedzą oraz uwzględnianie opinii pracowników obserwujących rynek pracy 

z różnych perspektyw: od strony bezrobotnych oraz pracodawców. Podczas panelu eksperckiego, 

w którym bierze udział zazwyczaj od czterech do sześciu pracowników urzędu, zawody klasyfi ko-

wane są w trzy grupy:

 � zawodów defi cytowych, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż za-

potrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż niewielka

 � zawodów zrównoważonych, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób poszu-

kujących zatrudnienia – podaż i popyt zrównoważą się

 � zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na 

niskie zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów.

Uczestnicy dyskusji odpowiadają na następujące pytania:

 � Jak, według pani/a wiedzy, zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie [nazwa] 

w nadchodzącym roku?

 � Jak według pani/a wiedzy będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapo-

trzebowaniem na pracowników w zawodzie [nazwa] w nadchodzącym roku?
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Przy ocenie zawodów pracownicy powiatowych urzędów pracy posiłkują się danymi na temat licz-

by ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych w konkretnym zawodzie, należy jednak pamiętać, 

że dane te pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą (nie są podstawą do oceny). Jeśli przewiduje się, że 

w danym zawodzie większość ofert stanowić będą oferty staży, fakt ten również jest uwzględniany 

w kwestionariuszu oceny. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym 

rynku pracy. Jeśli nie dysponują wiedzą na temat sytuacji w konkretnym zawodzie, powinni go po-

minąć. Dlatego lista zawodów, które ostatecznie znajdą się w prognozie, może być krótsza niż mak-

symalna (licząca 164 pozycje). Wzór formularza, na podstawie którego przebiega ocena zawodów, 

przedstawiony jest poniżej.

Dla potrzeb badania została utworzona klasyfi kacja zawodów bazująca na Klasyfi kacji Zawodów 

i Specjalności (KZiS). KZiS nie mogła być bezpośrednio wykorzystana ze względu na to, że jest zbyt 

rozbudowana (liczy 2360 pozycji), a także bywa niezrozumiała (nie przystaje do potocznego nazew-

nictwa stosowanego przez pracodawców oraz osoby poszukujące pracy). KZiS nie ujmuje również 

pewnych profesji, które od czasu jej aktualizacji pojawiły się na rynku pracy. Do barometru zostały 

włączone tylko te zawody, które występują w Małopolsce, to znaczy takie, w których pojawiają się 

oferty pracy.
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III. Wyniki edycji 2011

W 2009 roku badanie zostało przeprowadzone w wersji pilotażowej w sześciu powiatowych urzędach 

pracy w Małopolsce: Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce, 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie, Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Oświęcimiu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Celem pilotażu było 

przetestowanie rozwiązań fi ńskich oraz sprawdzenie, w jaki sposób „Barometr zawodów” może być 

wykorzystywany w Małopolsce.

W 2010 roku badanie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w wersji pełnej – we wszyst-

kich powiatach województwa. W ramach działań przygotowawczych w październiku 2010 r. od-

były się dwa spotkania informacyjne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Eksperci mający 

wziąć udział w badaniu zapoznali się z jego metodologią, celem oraz przetestowali sposób oceny 

zawodów tak, by potrafi li jej dokonać samodzielnie i zgodnie z założeniami. Omówiono również 

potencjalne trudności z nią związane. Panele eksperckie w poszczególnych urzędach odbywały się 

w listopadzie oraz grudniu. W części z nich – na życzenie uczestników – brali udział, w charakterze 

moderatorów dyskusji, pracownicy Obserwatorium.

Po zebraniu informacji z dwudziestu jeden powiatów utworzony został „Barometr zawodów” dla 

Małopolski. Zestawienie powstało poprzez agregację informacji z powiatów tak, by oddawało sytu-

ację w całym regionie. Analiza zapotrzebowania na zawody na bardziej ogólnym poziomie służyć 

ma przede wszystkim instytucjom regionalnym, odpowiedzialnym za kreowanie polityki rynku pra-

cy, w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie.

Na poziomie regionu wskazano czternaście zawodów defi cytowych2. Do tej kategorii należeli: 

diagności samochodowi, grafi cy komputerowi, inżynierowie budownictwa, kierowcy samochodów 

ciężarowych, kierownicy budowy, kierownicy projektów, lekarze, nauczyciele przedmiotów zawo-

dowych, operatorzy koparek i zwałowarek, pracownicy do spraw fi nansowo-księgowych ze znajo-

2 Do tej grupy zaliczono zawody, które w większości powiatów zostały zaklasyfi kowane jako defi cytowe, pod warunkiem, że suma ocen „równowa-

ga” i „nadwyżka” z poszczególnych powiatów nie przekroczyła w danym zawodzie liczby ocen „defi cyt”.



www.obserwatorium.malopolska.pl

Barometr zawodów 2011

10

mością języków obcych, programiści i projektanci stron internetowych, przedstawiciele handlowi, 

samodzielni księgowi, specjaliści do spraw programów unijnych.

Najwięcej zawodów w barometrze wojewódzkim znalazło się w kategorii zawodów zrów-

noważonych. Wynika to ze zróżnicowania ocen w poszczególnych powiatach. Zawody takie jak: 

cieśle i stolarze budowlani, geodeci i kartografowie, nauczyciele przedszkoli, kadra kierownicza 

i menedżerowie, pielęgniarki, specjaliści do spraw zastosowań informatyki oraz architekci i urbaniści 

w niektórych powiatach zostały zaliczone do defi cytowych, w innych – do zrównoważonych lub 

nadwyżkowych. Odzwierciedla to znaczne zróżnicowanie małopolskiego rynku pracy na poziomie 

lokalnym, co z kolei wynika przede wszystkim z lokalizacji dużych zakładów pracy. Inaczej również 

wygląda struktura zatrudnienia w dużych miastach i w powiatach ziemskich.

Dla przykładu psychologowie i psychoterapeuci częściej są poszukiwani w mniejszych miejscowo-

ściach, podczas gdy w miastach (Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu) oraz powiecie oświęcimskim 

zawód ten jest oceniany jako nadwyżkowy lub zrównoważony. Jest to związane z podażą absolwen-

tów psychologii, która w dużych miastach (zwłaszcza w Krakowie) jest większa. Ponadto absolwenci 

odpowiednich kierunków nie postrzegają małych miejscowości jako atrakcyjnego miejsca pracy. Po-

dobnie sytuacja wygląda w przypadku nauczycieli języków obcych oraz lektorów i grafi ków kom-

puterowych.

Do najbardziej nadwyżkowych zawodów w województwie należą: ekonomiści, asystenci eko-

nomiczni, specjaliści administracji publicznej, specjaliści technologii żywności i żywienia, technicy 

mechanicy, technicy elektronicy i telekomunikacji, ślusarze, pedagodzy, inżynierowie rolnictwa 

i leśnictwa, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 

technicy budownictwa, inżynierowie chemicy i chemicy, technicy elektrycy, technicy informatycy, 

pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, inżynierowie inżynierii środowiska, 

specjaliści do spraw marketingu.

Większość zawodów technikalnych wymienianych w badaniu jako nadwyżkowe, a więc: 

specjalista do spraw żywności i żywienia, technik mechanik, technik ekonomista (inaczej: asystent 

ekonomiczny), technik budownictwa, technik informatyk i technik elektronik, to równocześnie za-

wody, które należą do najczęściej nauczanych w szkołach zawodowych w Małopolsce3. Jest 

to niepokojące zjawisko, które potwierdzają pracownicy powiatowych urzędów pracy – rzesze ab-

solwentów tych specjalności zaraz po skończeniu szkoły re-

jestrują się jako osoby bezrobotne i pozostają w rejestrach 

przez dłuższy czas. Szansa na znalezienie przez nich zatrud-

nienia na lokalnym rynku pracy jest mała ze względu na braki 

w kwalifi kacjach lub niewielkie doświadczenie.

Warto zwrócić uwagę również na inne zawody z grupy 

nadwyżkowych: inżynierów chemików oraz inżynierów 

inżynierii środowiska. Utarło się twierdzenie, że inżynie-

rowie to grupa, która na rynku pracy ma uprzywilejowaną 

pozycję. Tymczasem nie na wszystkie specjalności jest za-

potrzebowanie – ze względu na dużą liczbę absolwentów 

wchodzących co roku na rynek pracy i stosunkowo niewielką 

liczbę miejsc pracy dla nich. W podobnej sytuacji od dłuższe-

3 Por. Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2010, Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2010, ISBN: 978-83-62384-48-8, s.12.

Co decyduje o niedopasowaniu 

strony popytowej i podażowej 

na lokalnym rynku pracy?

 � brak kwalifi kacji

 � brak doświadczenia

zawodowego

 � brak uprawnień

 � brak chęci do pracy

 � warunki pracy

 � nielegalne zatrudnienie

 � czynniki pozazawodowe
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go czasu są ekonomiści i specjaliści do spraw marketingu. Ze względu na to, iż kończą bardzo 

popularne kierunki studiów, jest ich zbyt wielu – rynek pracy nie jest w stanie wszystkich „wchłonąć”. 

Podobnie wydaje się, że niskie zapotrzebowanie na pracowników administracji publicznej wiąże się 

w większym stopniu z nasyceniem rynku osobami o odpowiednich kwalifi kacjach i wykształceniu 

niż na przykład z polityką ograniczania zatrudnienia w tym sektorze.

Podstawowym zadaniem uczestników paneli w powiatowych urzędach pracy jest zaklasyfi kowa-

nie zawodów do jednej z trzech kategorii. Jednak w trakcie dyskusji pojawia się wiele dodatkowych, 

wartościowych informacji, dlatego w formularzu oceny zawodów przewidziano dla nich osobną ru-

brykę. Dotyczą one m.in. przyczyn, dla których osoby fi gurujące w rejestrach nie spełniają oczekiwań 

pracodawców lub same nie są skłonne podjąć zatrudnienia. Niedopasowanie strony podażowej do 

popytowej na rynku pracy ma wiele przyczyn, na przykład: niedobór odpowiednich pracowników, 

niedostosowane kwalifi kacje poszukujących zatrudnienia, brak niezbędnego doświadczenia zawo-

dowego lub odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu. Jednak przyczyny niedopasowa-

nia mogą leżeć również po stronie pracodawców – czasami mają oni zbyt wygórowane wymagania 

lub oferują nieatrakcyjne warunki pracy. Zdarza się także, że pracodawcy przy rekrutacji kierują się 

również innymi przesłankami, niezwiązanymi bezpośrednio z charakterem wykonywanej pracy.

Pracownicy powiatowych urzędów pracy wskazywali na grupę zawodów, w których szczególnie 

istotny jest problem nielegalnego zatrudnienia. Szara strefa występuje szczególnie w zawodach 

budowlanych, takich jak: cieśle i stolarze budowlani, robotnicy budowlani, betoniarze i zbrojarze, 

dekarze, tynkarze czy też murarze. W efekcie z jednej strony osoby zarejestrowane w PUP nie są 

zainteresowane podjęciem legalnego zatrudnienia, bo już pracują (rejestrują się tylko w celu uzy-

skiwania ubezpieczenia zdrowotnego), z drugiej pracodawcy zgłaszają mniej ofert pracy, gdyż wolą 

zatrudnić pracownika na czarno. Jest to element nieuczciwej konkurencji, uderzający w legalnie za-

trudniających pracodawców. Zawodami usługowymi, w których szara strefa jest dość powszechna, 

są sprzątaczki, fryzjerzy oraz kucharze. W przypadku ostatniej profesji bezrobotni często nie mają 

wystarczających kwalifi kacji oraz doświadczenia zawodowego niezbędnego do pracy na stanowi-

sku szefa kuchni. Umiejętności zawodowych oraz doświadczenia brakuje również wielu fryzjerom 

fi gurującym w rejestrach powiatowych urzędów pracy (ważne jest tu ciągłe dokształcanie się oraz 

śledzenie aktualnych trendów w modzie).

Osobnym problemem jest brak uprawnień umożliwiających wykonywanie zawodu. Przede 

wszystkim dotyczy to położnych i pielęgniarek, które w przypadku pięcioletniej przerwy w prak-

tykowaniu zawodu muszą je odnawiać. Dokumentów potwierdzających kwalifi kacje wymaga się 

również od techników elektryków i spawaczy elektrycznych, ślusarzy, operatorów różnego rodza-

ju maszyn czy też techników budownictwa. Kierowcy autobusów muszą posiadać uprawnienia do 

przewozu osób, a ich uzyskanie jest dość kosztowne. Małe szanse na zatrudnienie mają pracownicy 

usług ochrony, którzy nie posiadają odpowiedniej licencji. Uprawnień brakuje również diagnostom 

samochodowym oraz kierowcom samochodów ciężarowych, tymczasem zaliczają się oni do najbar-

dziej defi cytowych zawodów – podobnie jak nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy w celu 

zwiększenia swoich szans na zatrudnienie powinni ukończyć odpowiednie studia podyplomowe. 

Na te braki mogą reagować powiatowe urzędy pracy, oferując szkolenia kończące się uzyskaniem 

odpowiednich uprawnień. Niestety, środki na ten cel z Funduszu Pracy w 2011 roku zostały bardzo 

ograniczone. Dlatego ważne jest, aby wydawać pieniądze jak najefektywniej i oferować szkolenia 

w tych zawodach, w których brak potwierdzenia umiejętności zawodowych jest realną barierą dla 

zdobycia pożądanej pracy.
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Oczywiście ważne jest również posiadanie doświadczenia zawodowego i kwalifi kacji. Może 

być to problemem w każdym zawodzie, szczególnie jednak dotyczy absolwentów. Pokazuje to 

dobitnie przywoływany przykład absolwentów techników nie posiadających stażu zawodowego. 

Czasem decydujące znaczenie ma również wykształcenie. Przykładowo, w przypadku farmaceutów 

do pracy w aptekach potrzeba głównie magistrów – według pracowników powiatowych urzędów 

pracy osoby wykształcone w zawodzie technik farmaceuta mają dużo mniejsze szanse na zatrudnie-

nie. Na brak doświadczenia zawodowego i kwalifi kacji uczestnicy paneli wskazywali między innymi 

w przypadku: kosmetyczek, techników budownictwa, techników elektryków, spawaczy, ślusarzy czy 

operatorów maszyn.

Wśród klientów powiatowych urzędów są również osoby, które nie znajdują pracy z innych po-

wodów. W przypadku fotografa czy instruktora nauki jazdy najczęstszą formą zatrudnienia jest za-

łożenie własnej fi rmy. Jeśli nie ma się środków na start, wówczas wykonywanie zawodu jest utrud-

nione. Czasem o przyjęciu do pracy decydują również względy pozazawodowe: istnieją na przykład 

zawody, w których kryterium przyjęcia do pracy jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. 

Pracownicy powiatowych urzędów pracy wskazują tu szczególnie na pracowników usług ochrony, 

portierów czy woźnych.

Zawody defi cytowe na poziomie województwa także zostały zaklasyfi kowane do tej kategorii 

z różnych powodów. Inżynierom budownictwa z reguły brakuje odpowiednich uprawnień budow-

lanych. Przy czym warto zauważyć, że przepływ pracowników w tym zawodzie odbywa się w dużej 

mierze poza powiatowymi urzędami pracy. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku kierowników 

projektów, pracowników do spraw fi nansowo-księgowych oraz lekarzy – ofertami pracy na takie 

stanowiska dysponuje z reguły prywatne pośrednictwo pracy, rzadko są one zgłaszane publicznym 

służbom zatrudnienia. Z kolei przy rekrutacji przedstawicieli handlowych pracodawcy mają dość spe-

cyfi czne wymagania: potrzebne jest nie tylko prawo jazdy (często własny samochód) i umiejętności 

sprzedażowe, ale również wcześniejsza znajomość branży, w której sprzedaż będzie się odbywać. 

Z drugiej strony zdarza się, że to kandydaci odmawiają pracy, gdyż nie odpowiadają im jej warunki. 

Kierowcom samochodów ciężarowych, samodzielnym księgowym, operatorom koparek i zwałowa-

rek brakuje doświadczenia zawodowego oraz stażu pracy. Podobnie jest w przypadku kandydatów 

do pracy w zawodzie księgowego, którzy – tak jak grafi cy komputerowi – często nie znają specjali-

stycznych programów.

Najrzadziej ocenianym zawodem w ramach paneli eksperckich był górnik4, co nie jest zaskocze-

niem, bo w Małopolsce nie ma wielu miejsc pracy w górnictwie. Najczęściej zawód ten występował 

w powiatach graniczących ze Śląskiem, a więc w oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim, suskim 

oraz w centralnej części regionu – w powiatach: myślenickim, wielickim i w Krakowie. Nie wszędzie 

oceniani byli również operatorzy maszyn wydobywczych i hutniczych, trenerzy i szkoleniowcy, spe-

cjaliści metod nauczania, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, pracownicy do spraw fi nansowo-

-księgowych ze znajomością języków obcych, dentyści, doradcy inwestycyjni, geologowie, geogra-

fowie i geofi zycy, kierownicy projektów, operatorzy aparatury medycznej, a także operatorzy ma-

szyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów.

Pracownicy administracyjni i biurowi, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji na-

ukowej, recepcjoniści i rejestratorzy, archiwiści i muzealnicy, opiekunowie osoby starszej lub nie-

pełnosprawnej, sekretarki, asystenci ekonomiczni, kosmetyczki oraz opiekunki dziecięce to z kolei 

zawody, w których bardzo często oferowane były staże.

4 Zawód ten został oceniony przez mniej niż połowę powiatowych urzędów pracy, dlatego pominięto go w zestawieniu zawodów defi cytowych 

i nadwyżkowych dla Małopolski.
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IV. Barometr a mobilność
przestrzenna pracowników

„Barometr zawodów” jest narzędziem służącym w pierwszej kolejności ocenie sytuacji na rynku pracy 

w badanych powiatach, jednak może być również wykorzystywany jako narzędzie porównań między 

nimi. W tym kontekście pojawia się kwestia mobilności przestrzennej pracowników. Nierzadko zdarza 

się, że te same zawody oceniane są jako nadwyżkowe w jednym powiecie oraz jako defi cytowe 

w sąsiednim. Powiatowe urzędy pracy – wymieniając się tą informacją – mogłyby równocześnie za-

chęcić osoby bezrobotne do podejmowania zatrudnienia poza granicami swojego powiatu. Jedynym 

ograniczeniem jest wówczas infrastruktura komunikacyjna, która umożliwia przemieszczanie się po-

między poszczególnymi obszarami. Powiaty o dobrze rozwiniętej sieci połączeń, wraz z informacją na 

temat zawodów nadwyżkowych w danym powiecie, będących równocześnie defi cytowymi w sąsied-

nim, prezentowane są poniżej.

powiat
wielicki

powiat
boheński

powiat
brzeski

położne monterzy izolacji blacharze samochodowi
farmacuci
geologowie, geografowie i geofizycy
graficy komputerowi
pielęgniarki

geologowie, geografowie i geofizycy
projektanci i administratorzy
systemów komputerowych

inżynierowie mechanicy
kucharze
magazynierzy
malarze budowlani
mechanicy pojazdów  samochodowych
nayczyciele przedszkoli

cieśle i stolarze budowlani
kadra kierownicza, mendżerowie
operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń transportowych
operatorzy sprzętu do robót ziemnych

filolodzy i tłumacze
położne
ślusarze
technicy informatycy

powiat
oświęcimski

powiat
wadowicki

powiat
chrza-
nowski
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Przykładowo: położne mające mniejsze szanse na zatrudnienie w powiecie bocheńskim (zawód 

nadwyżkowy), mogłyby szukać zatrudnienia w powiecie wielickim lub brzeskim (zawód defi cytowy). 

Bezrobotni cieśle, stolarze budowlani, operatorzy dźwigów, sprzętu do robót ziemnych lub mene-

dżerowie mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia w Bochni lub w jej okolicach. Z powiatu 

oświęcimskiego do chrzanowskiego mogliby do pracy dojeżdżać monterzy izolacji, a w odwrotnym 

kierunku – blacharze samochodowi, farmaceuci czy też grafi cy komputerowi i pielęgniarki. Kucha-

rzom lub nauczycielom przedszkoli z powiatu oświęcimskiego warto by doradzić poszukiwanie za-

trudnienia w powiecie wadowickim.

W podobny sposób można przyjrzeć się wynikom „Barometru zawodów” w pozostałych powia-

tach Małopolski. Promowanie mobilności przestrzennej pracowników jest jednym ze sposobów rów-

noważenia popytu i podaży na ryku pracy5.

5 Por. raport Manpower: Strategiczna migracja: tymczasowa odpowiedź na niedobór wykwalifi kowanych pracowników fi zycznych, raport dostępny 

na stronie: www.manpower.pl.
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V. Barometr a inne badania
zapotrzebowania na pracowników

„Barometr zawodów” jest narzędziem, które dostarcza informacji na temat zapotrzebowania na zawo-

dy w bardzo skondensowanej formie. Choć przy tworzeniu prognozy uwzględniany jest szereg róż-

nych informacji, w tym m.in. te dotyczące kwalifi kacji, to jej wyniki wskazują tylko na przynależność 

zawodu do konkretnej kategorii – defi cytu, równowagi lub nadwyżki. Jest to zabieg celowy. Barometr 

został pomyślany jako narzędzie komplementarne w stosunku do informacji o zapotrzebowaniu na 

pracowników, jakie są zbierane w realizowanych na mniejszą lub większą skalę badaniach ilościowych 

wśród pracodawców. Jedno z nich realizowane jest również w projekcie Małopolskie Obserwatorium 

Rynku Pracy i Edukacji6. Przedsiębiorcy pytani są w nim m.in. o to, jakie mają oczekiwania względem 

kandydatów do pracy, a także jakich kwalifi kacji brakuje ich pracownikom.

Narzędziem, którego efekt jest najbardziej zbliżony do tego uzyskanego w „Barometrze zawodów”, 

jest badanie agencji Manpower „Niedobór talentów”7. Jest ono realizowane co roku w ponad 

trzydziestu krajach Europy i świata. W odróżnieniu od „Barometru zawodów” na pytania o trudności 

w zatrudnianiu osób o oczekiwanych kwalifi kacjach odpowiadają pracodawcy. W efekcie powstaje 

lista najtrudniejszych do obsadzenia zawodów. Kolejna różnica dotyczy tego, że badanie Manpower 

realizowane jest w czasie rzeczywistym – nie jest to prognoza. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że re-

alizowane jest ono na dużą skalę, więc istnieje możliwość porównań między poszczególnymi krajami 

Europy. Wadę stanowi jednak ogólność uzyskiwanej informacji – lista zawodów co roku liczy jedynie 

dziesięć pozycji, są one również określone w bardziej ogólny sposób niż w „Barometrze zawodów” 

(np. „wykwalifi kowani pracownicy fi zyczni”, „inżynierowie”, „kierowcy”). Z tego powodu wyników 

obydwu opracowań nie da się porównać.

6 Por. badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców, informacje o nim są dostępne pod adresem:

http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl/badania-i-analizy/badania-cykliczne/badanie-pracodawcow.html.

7  Pełna nazwa badania: „Niedobór talentów w Polsce i na świecie – 10 najtrudniejszych do obsadzenia zawodów w 2010 r.”, wyniki są dostępne

na stronie www.manpower.pl.
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Wyniki „Barometru zawodów” można natomiast odnieść do Monitoringu Zawodów

Defi cytowych i Nadwyżkowych (MZDiN), który przygotowywany jest dwa razy w roku przez Mini-

sterstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy8. Klasyfi kacja zawo-

dów wykorzystywana w barometrze została stworzona w ten sposób, aby możliwe było zachowanie 

kodów przejścia pomiędzy nią a Klasyfi kacją Zawodów i Specjalności. W kontekście tego, co zostało 

powiedziane przy omawianiu genezy badania, można jego wyniki potraktować jako swego rodzaju 

korektę, a także uzupełnienie informacji uzyskiwanej w MZDiN.

Podstawową cechą, która odróżnia „Barometr zawodów” od innych badań zapotrzebowania na 

pracowników, jest aspekt prognostyczny. Prognozowanie zapotrzebowania na zawody, choć cały 

czas mało popularne w Polsce, jest ważne jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji przez instytucje 

i osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki zatrudnienia na poziomie regionalnym. Co prawda 

krótkoterminowość prognozy nie pozwala na planowanie zmian w dłużej perspektywie (np. w kie-

runkach czy też sposobach kształcenia), ale może być użyteczna przy podejmowaniu bieżących de-

cyzji (np. dotyczących szkoleń).

8  Raporty z badania w Małopolsce dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod adresem:

http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/badania-i-analizy/zawody-defi cytowe-i-nadwyzkowe.
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VI. Wykorzystanie wyników barometru

Wyniki prognozy są prezentowane w formie plakatu lub jednostronnej ulotki. Przedstawienie dużej 

ilości informacji w tak skondensowanej formie ma wiele zalet. Barometr może być wykorzystany przez 

doradców zawodowych lub pośredników pracy. Powiatowe urzędy pracy mogą również na jego pod-

stawie orzec, jakie szkolenia powinny być przez nie organizowane tak, aby rzeczywiście zwiększały 

szanse bezrobotnych na zatrudnienie (odpowiadały potrzebom pracodawców). Przyda się również 

samym poszukującym pracy lub chcącym zmienić dotychczas wykonywane zajęcie – pomoże im zo-

rientować się, jak np. podjęcie kursu doszkalającego w konkretnym zawodzie wpłynie na szanse znale-

zienia pracy na lokalnym rynku. Tym samym barometr służy promowaniu mobilności zawodowej, ale 

może służyć również promowaniu mobilności przestrzennej (patrz wyżej).

Jeśli chodzi o Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, to wykorzystuje on wyniki „Barometru zawo-

dów” między innymi jako Instytucja Wdrażająca komponent regionalny Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Przy ocenie projektów ułatwia on wyłonienie tych, które są najbardziej potrzebne 

na regionalnym rynku pracy. W Planie Działania na 2011 rok, w Priorytecie VIII, Poddziałaniu 8.1.1. 

„Wspieranie rozwoju kwalifi kacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” założono, że pro-

jektom uwzględniającym szkolenia w zawodach wskazanych jako defi cytowe w ramach „Barometru 

zawodów” zostaną przyznane dodatkowe punkty.

Wyniki badania dla wszystkich powiatów i województwa małopolskiego znajdują się w aneksie 

oraz w serwisie internetowym www.obserwatorium.malopolska.pl.
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VII. Aneks
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Barometr zawodów 2011
powiat bocheński

D
E

F
IC

Y
T Agenci ubezpieczeniowi

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Diagności samochodowi
Farmaceuci
Floryści
Fryzjerzy
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa

Inżynierowie elektrycy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Kierownicy projektów
Lakiernicy samochodowi
Lekarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy koparek i zwałowarek

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Pielęgniarki
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych
Psycholodzy i psychoterapeuci
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Samodzielni księgowi
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Spedytorzy i logistycy
Tynkarze
Wychowawcy

R
Ó

W
N

O
W

A
G

A
N

A
D

W
Y

Ż
K

A

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 Bochni w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Architekci, urbaniści
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci ekonomiczni
Ceramicy i szklarze
Ekonomiści
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Górnicy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Murarze
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Pedagodzy
Położne
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy poczty
Pracownicy rolni

Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci bankowości
Asystenci i technicy dentystyczni
Asystenci rachunkowości
Betoniarze i zbrojarze
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cukiernicy
Doradcy inwestycyjni
Dziennikarze i redaktorzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Gońcy, bagażowi
Hydraulicy
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Kamieniarze
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów osobowych
Kosmetyczki
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Masarze

Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali 
i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy

Pracownicy fi zyczni
Pracownicy myjni
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Programiści i projektanci stron internetowych
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści metod nauczania
Sprzątaczki i pokojowe
Tapicerzy
Technicy elektrycy
Trenerzy, szkoleniowcy
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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Barometr zawodów 2011
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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 Brzesku w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Agenci ubezpieczeniowi

Animatorzy kultury

Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy

Archiwiści i muzealnicy

Asystenci bankowości

Asystenci rachunkowości

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 

informacji naukowej

Blacharze samochodowi

Brukarze

Cieśle i stolarze budowlani

Cukiernicy

Dekarze i blacharze budowlani

Dentyści

Diagności samochodowi

Doradcy inwestycyjni

Elektromechanicy i elektromonterzy

Fakturzyści

Filolodzy i tłumacze

Fizjoterapeuci i masażyści

Fotografowie

Fryzjerzy

Geodeci i kartografowie

Grafi cy komputerowi

Hydraulicy

Instruktorzy nauki jazdy

Instruktorzy rekreacji i sportu

Instruktorzy rytmiki i tańca

Inżynierowie automatyki i robotyki 

Inżynierowie budownictwa

Kadra kierownicza, menedżerowie

Kamieniarze

Kasjerzy

Kelnerzy i barmani

Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych

Kierownicy budowy

Kosmetyczki

Kucharze

Lakiernicy samochodowi

Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych

Lekarze

Lekarze weterynarii

Listonosze i kurierzy

Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy elektronicy

Monterzy instalacji budowlanych

Monterzy izolacji

Monterzy konstrukcji stalowych

Monterzy maszyn i urządzeń

Monterzy okien i szklarze

Murarze

Nauczyciele języków obcych, lektorzy

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedszkoli

Nauczyciele szkół specjalnych

Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 

transportowych

Operatorzy koparek i zwałowarek

Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 

spożywczym

Operatorzy maszyn poligrafi cznych

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych

Operatorzy wózków podnośnikowych

Opiekunki dziecięce

Opiekunowie osoby starszej 

lub niepełnosprawnej

Piekarze

Pielęgniarki

Położne

Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 

i pośrednictwa pracy

Pracownicy myjni

Pracownicy pralni

Pracownicy socjalni

Pracownicy usług ochrony

Prawnicy

Programiści i projektanci stron internetowych

Projektanci i administratorzy systemów 

komputerowych

Przedstawiciele handlowi

Psycholodzy i psychoterapeuci

Ratownicy medyczni

Recepcjoniści i rejestratorzy

Robotnicy budowlani

Robotnicy poligrafi czni

Samodzielni księgowi

Sekretarki

Spawacze elektryczni

Spawacze gazowi

Specjaliści ds. podatków 

Specjaliści ds. programów unijnych

Specjaliści ds. public relations i reklamy

Specjaliści ds. zastosowań informatyki

Specjaliści metod nauczania

Ślusarze

Tapicerzy

Technicy elektronicy i telekomunikacji

Technicy informatycy

Trenerzy, szkoleniowcy

Tynkarze

Wychowawcy

Zaopatrzeniowcy i intendenci

Asystenci ekonomiczni

Ceramicy i szklarze

Ekonomiści

Inżynierowie chemicy i chemicy

Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa

Operatorzy obrabiarek skrawających

Pracownicy administracyjni i biurowi

Pracownicy poczty

Pracownicy rolni

Specjaliści administracji publicznej

Specjaliści ds. sprzedaży

Specjaliści technologii żywności i żywienia

Architekci, urbaniści

Asystenci i technicy dentystyczni

Betoniarze i zbrojarze

Farmaceuci

Floryści

Geologowie, geografowie i geofi zycy

Inżynierowie elektrycy

Inżynierowie inżynierii środowiska

Inżynierowie mechanicy

Kierowcy samochodów osobowych

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Magazynierzy

Malarze budowlani

Masarze

Mechanicy maszyn i urządzeń

Nauczyciele nauczania początkowego

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Ogrodnicy

Palacze kotłów CO

Pedagodzy

Pomoce kuchenne

Portierzy, woźni i dozorcy

Posadzkarze

Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 

turystycznej

Pracownicy fi zyczni

Pracownicy produkcyjni

Robotnicy gospodarczy

Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Specjaliści ds. fi nansowych

Specjaliści ds. marketingu

Specjaliści ds. rynku nieruchomości

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Spedytorzy i logistycy

Sprzątaczki i pokojowe

Sprzedawcy

Technicy budownictwa

Technicy elektrycy

Technicy mechanicy
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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 Chrzanowie w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Agenci ubezpieczeniowi

Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy

Brukarze

Diagności samochodowi

Doradcy inwestycyjni

Fryzjerzy

Hydraulicy

Kamieniarze

Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych

Masarze

Monterzy instalacji budowlanych

Monterzy izolacji

Nauczyciele języków obcych, lektorzy

Operatorzy koparek i zwałowarek

Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 

ze znajomością języków obcych

Pracownicy produkcyjni

Pracownicy usług ochrony

Przedstawiciele handlowi

Samodzielni księgowi

Specjaliści ds. fi nansowych

Specjaliści ds. programów unijnych

Artyści plastycy i plastycy

Asystenci bankowości

Asystenci ekonomiczni

Betoniarze i zbrojarze

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 

informacji naukowej

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy

Blacharze samochodowi

Ceramicy i szklarze

Cukiernicy

Ekonomiści

Elektromechanicy i elektromonterzy

Farmaceuci

Filolodzy i tłumacze

Geologowie, geografowie i geofi zycy

Górnicy

Grafi cy komputerowi

Inżynierowie automatyki i robotyki 

Inżynierowie chemicy i chemicy

Inżynierowie inżynierii środowiska

Inżynierowie mechanicy

Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa

Kelnerzy i barmani

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Kucharze

Lakiernicy samochodowi

Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy elektronicy

Monterzy konstrukcji stalowych

Monterzy maszyn i urządzeń

Murarze

Nauczyciele nauczania początkowego

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedszkoli

Nauczyciele szkół specjalnych

Obuwnicy

Ogrodnicy

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

z metali i minerałów

Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych

Operatorzy obrabiarek skrawających

Palacze kotłów CO

Pedagodzy

Piekarze

Pielęgniarki

Położne

Pomoce kuchenne

Portierzy, woźni i dozorcy

Pracownicy administracyjni i biurowi

Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 

turystycznej

Pracownicy fi zyczni

Pracownicy myjni

Pracownicy poczty

Pracownicy pralni

Pracownicy rolni

Pracownicy socjalni

Prawnicy

Robotnicy budowlani

Robotnicy gospodarczy

Robotnicy obróbki skóry

Specjaliści administracji publicznej

Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości

Specjaliści ds. marketingu

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Specjaliści technologii żywności i żywienia

Sprzątaczki i pokojowe

Ślusarze

Tapicerzy

Technicy budownictwa

Technicy elektronicy i telekomunikacji

Technicy elektrycy

Technicy informatycy

Technicy mechanicy

Wychowawcy

Zaopatrzeniowcy i intendenci

Animatorzy kultury

Asystenci rachunkowości

Cieśle i stolarze budowlani

Dekarze i blacharze budowlani

Dziennikarze i redaktorzy

Fakturzyści

Fizjoterapeuci i masażyści

Floryści

Fotografowie

Geodeci i kartografowie

Instruktorzy nauki jazdy

Instruktorzy rekreacji i sportu

Inżynierowie budownictwa

Kadra kierownicza, menedżerowie

Kasjerzy

Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych

Kierowcy samochodów osobowych

Kierownicy budowy

Kierownicy projektów

Kosmetyczki

Lekarze weterynarii

Listonosze i kurierzy

Magazynierzy

Malarze budowlani

Mechanicy maszyn i urządzeń

Monterzy okien i szklarze

Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 

transportowych

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 

i tworzyw sztucznych

Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 

spożywczym

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych

Operatorzy wózków podnośnikowych

Opiekunki dziecięce

Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

Posadzkarze

Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 

i pośrednictwa pracy

Programiści i projektanci stron internetowych

Projektanci i administratorzy systemów 

komputerowych

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

Psycholodzy i psychoterapeuci

Recepcjoniści i rejestratorzy

Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Robotnicy poligrafi czni

Sekretarki

Spawacze elektryczni

Spawacze gazowi

Specjaliści ds. rynku nieruchomości

Specjaliści ds. sprzedaży

Specjaliści ds. zastosowań informatyki

Spedytorzy i logistycy

Sprzedawcy

Tynkarze
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Barometr zawodów 2011
powiat dąbrowski
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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 Dąbrowie Tarnowskiej w IV kwartale 2010 r. 
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Architekci, urbaniści
Asystenci i technicy dentystyczni
Diagności samochodowi
Dziennikarze i redaktorzy
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie budownictwa

Inżynierowie inżynierii środowiska
Kierownicy budowy
Lekarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy koparek i zwałowarek

Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych
Programiści i projektanci stron internetowych
Psycholodzy i psychoterapeuci
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Spedytorzy i logistycy

Artyści plastycy i plastycy
Asystenci ekonomiczni
Asystenci rachunkowości
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze samochodowi
Ceramicy i szklarze
Cukiernicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Hydraulicy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Malarze budowlani
Masarze
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z metali i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Opiekunki dziecięce
Palacze kotłów CO
Pedagodzy
Piekarze
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze
Pracownicy administracyjni i biurowi

Pracownicy rolni
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Ratownicy medyczni
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Sekretarki
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzedawcy
Sprzątaczki i pokojowe
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy mechanicy
Tynkarze
Wychowawcy

Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci bankowości
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Doradcy inwestycyjni
Fakturzyści
Floryści
Fotografowie
Gońcy, bagażowi
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kasjerzy
Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy projektów
Kosmetyczki
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Pielęgniarki
Położne
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy

Pracownicy fi zyczni
Pracownicy myjni
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Samodzielni księgowi
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści metod nauczania
Tapicerzy
Technicy informatycy
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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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 współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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. fi nansowo-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

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 geofi zycy
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 fi zyczni

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. fi nansowych
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
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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
Grafi cy 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 poligrafi cznych
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 poligrafi czni
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Tynkarze
Wychowawcy
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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 Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Agenci ubezpieczeniowi
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze samochodowi
Brukarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Fryzjerzy
Inżynierowie budownictwa
Kamieniarze
Kasjerzy

Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy konstrukcji stalowych
Murarze
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych

Opiekunowie osoby starszej 
lub niepełnosprawnej
Posadzkarze
Pracownicy fi zyczni
Przedstawiciele handlowi
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Sprzedawcy
Tynkarze

Animatorzy kultury
Architekci, urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci ekonomiczni
Asystenci rachunkowości
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Dziennikarze i redaktorzy
Ekonomiści
Fakturzyści
Filolodzy i tłumacze
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy

Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy projektów
Kucharze
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy wózków podnośnikowych
Pedagodzy
Pielęgniarki
Położne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy socjalni

Pracownicy usług ochrony
Programiści i projektanci stron internetowych
Psycholodzy i psychoterapeuci
Recepcjoniści i rejestratorzy
Sekretarki
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Asystenci bankowości
Asystenci i technicy dentystyczni
Ceramicy i szklarze
Dentyści
Doradcy inwestycyjni
Elektromechanicy i elektromonterzy
Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Gońcy, bagażowi
Górnicy
Hydraulicy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kosmetyczki
Lekarze
Lekarze weterynarii
Malarze budowlani
Masarze
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy elektronicy
Monterzy izolacji
Monterzy maszyn i urządzeń

Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z metali i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunki dziecięce
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pomoce kuchenne
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy
Pracownicy myjni

Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy rolni
Prawnicy
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Ratownicy medyczni
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Samodzielni księgowi
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Sprzątaczki i pokojowe
Tapicerzy
Trenerzy, szkoleniowcy
Wychowawcy
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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 Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Architekci, urbaniści

Betoniarze i zbrojarze

Brukarze

Cieśle i stolarze budowlani

Cukiernicy

Dekarze i blacharze budowlani

Diagności samochodowi

Elektromechanicy i elektromonterzy

Fakturzyści

Hydraulicy

Inżynierowie automatyki i robotyki 

Inżynierowie budownictwa

Kadra kierownicza, menedżerowie

Kierownicy budowy

Kierownicy projektów

Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych

Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy instalacji budowlanych

Monterzy izolacji

Monterzy maszyn i urządzeń

Murarze

Nauczyciele języków obcych, lektorzy

Nauczyciele nauczania początkowego

Nauczyciele przedszkoli

Nauczyciele szkół specjalnych

Obuwnicy

Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 

transportowych

Operatorzy koparek i zwałowarek

Operatorzy maszyn poligrafi cznych

Operatorzy obrabiarek skrawających

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych

Piekarze

Posadzkarze

Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 

ze znajomością języków obcych

Pracownicy pralni

Programiści i projektanci stron internetowych

Projektanci i administratorzy systemów 

komputerowych

Robotnicy obróbki skóry

Samodzielni księgowi

Specjaliści ds. programów unijnych

Specjaliści ds. zastosowań informatyki

Spedytorzy i logistycy

Tynkarze

Artyści plastycy i plastycy

Asystenci ekonomiczni

Asystenci rachunkowości

Ekonomiści

Inżynierowie inżynierii środowiska

Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa

Kierowcy samochodów osobowych

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Magazynierzy

Malarze budowlani

Monterzy elektronicy

Operatorzy wózków podnośnikowych

Pedagodzy

Portierzy, woźni i dozorcy

Pracownicy administracyjni i biurowi

Przedstawiciele handlowi

Robotnicy budowlani

Sekretarki

Specjaliści administracji publicznej

Specjaliści ds. marketingu

Specjaliści ds. sprzedaży

Sprzątaczki i pokojowe

Sprzedawcy

Ślusarze

Agenci ubezpieczeniowi

Animatorzy kultury

Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy

Archiwiści i muzealnicy

Asystenci bankowości

Asystenci i technicy dentystyczni

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 

informacji naukowej

Blacharze samochodowi

Dziennikarze i redaktorzy

Farmaceuci

Filolodzy i tłumacze

Fizjoterapeuci i masażyści

Floryści

Fryzjerzy

Geodeci i kartografowie

Grafi cy komputerowi

Instruktorzy nauki jazdy

Instruktorzy rytmiki i tańca

Inżynierowie chemicy i chemicy

Inżynierowie mechanicy

Kamieniarze

Kasjerzy

Kelnerzy i barmani

Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych

Kosmetyczki

Kucharze

Lakiernicy samochodowi

Listonosze i kurierzy

Masarze

Mechanicy maszyn i urządzeń

Monterzy konstrukcji stalowych

Monterzy okien i szklarze

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Ogrodnicy

Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 

spożywczym

Opiekunki dziecięce

Opiekunowie osoby starszej 

lub niepełnosprawnej

Palacze kotłów CO

Pielęgniarki

Położne

Pomoce kuchenne

Pracownicy biur podróży i organizatorzy 

obsługi turystycznej

Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 

i pośrednictwa pracy

Pracownicy fi zyczni

Pracownicy myjni

Pracownicy produkcyjni

Pracownicy rolni

Pracownicy socjalni

Pracownicy usług ochrony

Prawnicy

Psycholodzy i psychoterapeuci

Ratownicy medyczni

Recepcjoniści i rejestratorzy

Robotnicy gospodarczy

Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Robotnicy poligrafi czni

Spawacze elektryczni

Spawacze gazowi

Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości

Specjaliści ds. fi nansowych

Specjaliści ds. public relations i reklamy

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Specjaliści technologii żywności i żywienia

Tapicerzy

Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji

Technicy elektrycy

Technicy informatycy

Technicy mechanicy

Wychowawcy

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

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Animatorzy kultury
Asystenci bankowości
Asystenci i technicy dentystyczni
Diagności samochodowi
Doradcy inwestycyjni
Fakturzyści
Farmaceuci
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie elektrycy
Kierowcy samochodów ciężarowych
Lekarze weterynarii
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy

Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Opiekunki dziecięce
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy
Pracownicy myjni
Programiści i projektanci stron internetowych
Przedstawiciele handlowi

Psycholodzy i psychoterapeuci
Samodzielni księgowi
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy

Agenci ubezpieczeniowi
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci ekonomiczni
Asystenci rachunkowości
Betoniarze i zbrojarze
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dziennikarze i redaktorzy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Górnicy
Hydraulicy
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze

Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Murarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z metali i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Pedagodzy
Piekarze

Pielęgniarki
Położne
Posadzkarze
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy rolni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Architekci, urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Brukarze
Ceramicy i szklarze
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Gońcy, bagażowi
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie mechanicy
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy budowy
Kierownicy projektów

Kosmetyczki
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi

Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Wychowawcy
Zaopatrzeniowcy i intendenci



27www.obserwatorium.malopolska.pl

Barometr zawodów 2011

Barometr zawodów 2011
powiat miechowski

D
E

F
IC

Y
T

R
Ó

W
N

O
W

A
G

A
N

A
D

W
Y

Ż
K

A

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 Miechowie w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Agenci ubezpieczeniowi
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci bankowości
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Brukarze
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Hydraulicy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Kamieniarze
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych

Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy budowy
Kosmetyczki
Kucharze
Lekarze
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej 
lub niepełnosprawnej
Pielęgniarki

Pomoce kuchenne
Posadzkarze
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy myjni
Pracownicy usług ochrony
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Samodzielni księgowi
Spedytorzy i logistycy
Sprzedawcy
Sprzątaczki i pokojowe
Technicy elektrycy
Tynkarze

Asystenci ekonomiczni
Ceramicy i szklarze
Cieśle i stolarze budowlani
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Listonosze i kurierzy

Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących
Pedagodzy
Piekarze
Pracownicy poczty
Pracownicy rolni
Prawnicy
Psycholodzy i psychoterapeuci

Spawacze gazowi
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Ślusarze
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Architekci, urbaniści
Asystenci rachunkowości
Blacharze samochodowi
Cukiernicy
Diagności samochodowi
Doradcy inwestycyjni
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Floryści
Gońcy, bagażowi
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rytmiki i tańca
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kasjerzy
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych 
i metalowych

Lekarze weterynarii
Magazynierzy
Masarze
Mechanicy pojazdów samochodowych
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Palacze kotłów CO
Położne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy produkcyjni

Pracownicy socjalni
Programiści i projektanci stron 
internetowych
Ratownicy medyczni
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Wychowawcy
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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powiat myślenicki
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T Asystenci i technicy dentystyczni

Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie budownictwa
Kierownicy projektów

Kosmetyczki
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych

Pracownicy usług ochrony
Programiści i projektanci stron internetowych
Trenerzy, szkoleniowcy
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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 Myślenicach w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Architekci, urbaniści
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci bankowości
Asystenci ekonomiczni
Blacharze samochodowi
Ceramicy i szklarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Gońcy, bagażowi
Górnicy
Hydraulicy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Kucharze
Lakiernicy samochodowi
Listonosze i kurierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z metali i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Palacze kotłów CO
Pedagodzy

Piekarze
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy rolni
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
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Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci rachunkowości
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Brukarze
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Diagności samochodowi
Doradcy inwestycyjni
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Floryści
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie elektrycy
Kamieniarze
Kasjerzy
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy

Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Lekarze weterynarii
Magazynierzy
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej 
lub niepełnosprawnej
Pielęgniarki
Położne
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy

Pracownicy myjni
Pracownicy poczty
Pracownicy socjalni
Prawnicy
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Samodzielni księgowi
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Tapicerzy
Tynkarze
Wychowawcy
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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powiat nowosądecki
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T Ceramicy i szklarze

Diagności samochodowi
Fakturzyści
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kierowcy autobusów
Kierownicy budowy
Kierownicy projektów

Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Lekarze weterynarii
Masarze
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Pracownicy socjalni
Programiści i projektanci stron internetowych
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych

Przedstawiciele handlowi
Psycholodzy i psychoterapeuci
Robotnicy poligrafi czni
Samodzielni księgowi
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Spedytorzy i logistycy
Trenerzy, szkoleniowcy
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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 dla Powiatu Nowosądeckiego w IV kwartale 
2010 r. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Artyści plastycy i plastycy
Asystenci bankowości
Asystenci ekonomiczni
Asystenci i technicy dentystyczni
Asystenci rachunkowości
Betoniarze i zbrojarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze

Magazynierzy
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy elektronicy
Monterzy konstrukcji stalowych
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Pedagodzy
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Pomoce kuchenne
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy
Pracownicy fi zyczni

Prawnicy
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzedawcy
Sprzątaczki i pokojowe
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Wychowawcy

Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci, urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Dekarze i blacharze budowlani
Doradcy inwestycyjni
Dziennikarze i redaktorzy
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Fotografowie
Fryzjerzy
Gońcy, bagażowi
Górnicy
Hydraulicy
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie inżynierii środowiska
Kamieniarze
Kierowcy samochodów ciężarowych

Kosmetyczki
Lakiernicy samochodowi
Listonosze i kurierzy
Malarze budowlani
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z metali i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych

Operatorzy wózków podnośnikowych
Palacze kotłów CO
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych
Pracownicy myjni
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy rolni
Pracownicy usług ochrony
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści metod nauczania
Tapicerzy
Tynkarze
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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Barometr zawodów 2011
miasto Nowy Sącz
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T Ankieterzy, telenakieterzy i telemarketerzy

Asystenci rachunkowości
Blacharze samochodowi
Brukarze
Dentyści
Diagności samochodowi
Dziennikarze i redaktorzy
Farmaceuci
Hydraulicy
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kierowcy autobusów
Kierownicy budowy

Kierownicy projektów
Kucharze
Lekarze
Lekarze weterynarii
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy konstrukcji stalowych
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy obrabiarek skrawających
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych
Pracownicy usług ochrony

Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy poligrafi czni
Samodzielni księgowi
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. sprzedaży
Spedytorzy i logistycy
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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 Sądeckiego Urzędu Pracy w IV kwartale 2010 r. W przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Archiwiści i muzealnicy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci bankowości
Asystenci ekonomiczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Ekonomiści
Fakturzyści
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Gońcy, bagażowi
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy nauki jazdy
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kamieniarze

Kierowcy samochodów osobowych
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele szkół specjalnych
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Opiekunki dziecięce
Palacze kotłów CO
Pedagodzy
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy fi zyczni

Pracownicy myjni
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Prawnicy
Programiści i projektanci stron internetowych
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy mechanicy
Wychowawcy
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Architekci, urbaniści
Asystenci i technicy dentystyczni
Ceramicy i szklarze
Elektromechanicy i elektromonterzy
Floryści
Fotografowie
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie mechanicy
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów ciężarowych
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji

Monterzy maszyn i urządzeń
Nauczyciele przedszkoli
Obuwnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z metali i minerałów
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunowie osoby starszej 
lub niepełnosprawnej
Posadzkarze
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy
Pracownicy poczty

Psycholodzy i psychoterapeuci
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści metod nauczania
Sprzedawcy
Ślusarze
Tapicerzy
Technicy informatycy
Tynkarze
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Architekci, urbaniści
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Diagności samochodowi
Doradcy inwestycyjni
Elektromechanicy i elektromonterzy
Farmaceuci
Filolodzy i tłumacze
Grafi cy komputerowi
Inżynierowie budownictwa

Kierownicy budowy
Kosmetyczki
Kucharze
Lakiernicy samochodowi
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Obuwnicy
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych

Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy
Programiści i projektanci stron internetowych
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Psycholodzy i psychoterapeuci
Samodzielni księgowi
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
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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 Nowym Targu w IV kwartale 2010 r.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Artyści plastycy i plastycy
Asystenci ekonomiczni
Betoniarze i zbrojarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Ekonomiści
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kamieniarze
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Malarze budowlani

Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Murarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunowie osoby starszej 
lub niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy myjni

Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy rolni
Prawnicy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Sekretarki
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzedawcy
Sprzątaczki i pokojowe
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci bankowości
Asystenci i technicy dentystyczni
Asystenci rachunkowości
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Brukarze
Ceramicy i szklarze
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Floryści
Fotografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Hydraulicy
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy

Kadra kierownicza, menedżerowie
Kierownicy projektów
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Lekarze weterynarii
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele szkół specjalnych
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Opiekunki dziecięce
Pedagodzy

Posadzkarze
Pracownicy poczty
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy poligrafi czni
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Wychowawcy
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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Barometr zawodów 2011
powiat olkuski
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T Archiwiści i muzealnicy

Blacharze samochodowi
Cieśle i stolarze budowlani
Diagności samochodowi
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Instruktorzy nauki jazdy
Kadra kierownicza, menedżerowie

Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy projektów
Lakiernicy samochodowi
Mechanicy pojazdów samochodowych
Opiekunowie osoby starszej 
lub niepełnosprawnej
Pracownicy myjni

Programiści i projektanci stron internetowych
Przedstawiciele handlowi
Samodzielni księgowi
Specjaliści ds. podatków
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
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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 Olkuszu w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Architekci, urbaniści
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci bankowości
Asystenci ekonomiczni
Asystenci rachunkowości
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Cukiernicy
Ekonomiści
Filolodzy i tłumacze
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Górnicy
Grafi cy komputerowi
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kelnerzy i barmani
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy

Malarze budowlani
Masarze
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Pedagodzy
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej
Pracownicy fi zyczni

Pracownicy poczty
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Wychowawcy

Agenci ubezpieczeniowi
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Brukarze
Dekarze i blacharze budowlani
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Hydraulicy
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa
Kamieniarze
Kasjerzy
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy budowy
Magazynierzy
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy elektronicy

Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z metali i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Palacze kotłów CO
Posadzkarze
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni

Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki skóry
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Sprzedawcy
Tapicerzy
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Filolodzy i tłumacze
Górnicy
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kasjerzy
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy elektronicy
Monterzy izolacji
Monterzy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedszkoli
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy obrabiarek skrawających
Pedagodzy
Piekarze
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej

Pracownicy fi zyczni
Pracownicy rolni
Robotnicy obróbki skóry
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Barometr zawodów 2011
powiat oświęcimski
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T Animatorzy kultury

Architekci, urbaniści
Asystenci bankowości
Asystenci i technicy dentystyczni
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Blacharze samochodowi
Brukarze
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Dziennikarze i redaktorzy
Farmaceuci
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy

Grafi cy komputerowi
Hydraulicy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy
Kamieniarze
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Kierownicy projektów
Lakiernicy samochodowi
Lekarze weterynarii
Operatorzy aparatury medycznej
Pielęgniarki

Położne
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Programiści i projektanci stron internetowych
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Przedstawiciele handlowi
Ratownicy medyczni
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści metod nauczania
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
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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 Oświęcimiu w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Agenci ubezpieczeniowi
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Archiwiści i muzealnicy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci rachunkowości
Betoniarze i zbrojarze
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Ceramicy i szklarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Diagności samochodowi
Doradcy inwestycyjni
Fakturzyści
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Gońcy, bagażowi
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kelnerzy i barmani
Kosmetyczki
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze
Masarze
Monterzy instalacji budowlanych

Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali 
i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Palacze kotłów CO
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy
Pracownicy myjni

Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy poligrafi czni
Samodzielni księgowi
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. podatków
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Spedytorzy i logistycy
Sprzątaczki i pokojowe
Tapicerzy
Wychowawcy
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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Barometr zawodów 2011
powiat proszowicki
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Archiwiści i muzealnicy
Brukarze
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Hydraulicy

Instruktorzy rytmiki i tańca
Kamieniarze
Kierowcy autobusów
Kierownicy budowy
Lakiernicy samochodowi
Masarze

Obuwnicy
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych
Przedstawiciele handlowi
Samodzielni księgowi
Specjaliści ds. podatków
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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 Proszowicach w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Asystenci bankowości
Asystenci ekonomiczni
Asystenci rachunkowości
Ceramicy i szklarze
Cukiernicy
Ekonomiści
Fakturzyści
Farmaceuci
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kasjerzy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierowcy samochodów osobowych
Kierownicy projektów
Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy

Malarze budowlani
Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy elektronicy
Monterzy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Ogrodnicy
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Pedagodzy
Pomoce kuchenne
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy poczty
Pracownicy produkcyjni

Pracownicy rolni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzątaczki i pokojowe
Sprzedawcy
Ślusarze
Tapicerzy
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
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Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemareterzy
Architekci, urbaniści
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci i technicy dentystyczni
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Cieśle i stolarze budowlani
Dentyści
Doradcy inwestycyjni
Dziennikarze i redaktorzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Filolodzy i tłumacze
Fizjoterapeuci i masażyści
Geodeci i kartografowie
Gońcy, bagażowi
Grafi cy komputerowi
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie mechanicy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych

Lekarze
Lekarze weterynarii
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali 
i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Palacze kotłów CO
Piekarze
Pielęgniarki
Położne
Portierzy, woźni i dozorcy
Posadzkarze

Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy
Pracownicy myjni
Pracownicy pralni
Programiści i projektanci stron internetowych
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Technicy budownictwa
Technicy elektrycy
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Wychowawcy
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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Barometr zawodów 2011
powiat suski

D
E

F
IC

Y
T Archiwiści i muzealnicy

Geodeci i kartografowie

Kasjerzy

Kierowcy samochodów ciężarowych

Kosmetyczki

Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych

Lekarze

Monterzy elektronicy

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedszkoli

Nauczyciele szkół specjalnych

Operatorzy koparek i zwałowarek

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

z gumy i tworzyw sztucznych

Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 

spożywczym

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych

Pielęgniarki

Pracownicy administracyjni i biurowi

Przedstawiciele handlowi

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Sekretarki

Wychowawcy
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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 Suchej Beskidzkiej w IV kwartale 2010 r. 
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy

Artyści plastycy i plastycy

Asystenci ekonomiczni

Betoniarze i zbrojarze

Cukiernicy

Ekonomiści

Elektromechanicy i elektromonterzy

Filolodzy i tłumacze

Górnicy

Grafi cy komputerowi

Hydraulicy

Inżynierowie budownictwa

Inżynierowie inżynierii środowiska

Inżynierowie mechanicy

Kadra kierownicza, menedżerowie

Kelnerzy i barmani

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Kucharze

Malarze budowlani

Masarze

Mechanicy maszyn i urządzeń

Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy maszyn i urządzeń

Murarze

Nauczyciele języków obcych, lektorzy

Nauczyciele nauczania początkowego

Obuwnicy

Ogrodnicy

Operatorzy aparatury medycznej

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

z metali i minerałów

Operatorzy obrabiarek skrawających

Palacze kotłów CO

Pedagodzy

Piekarze

Posadzkarze

Pracownicy biur podróży i organizatorzy 

obsługi turystycznej

Pracownicy fi zyczni

Pracownicy rolni

Pracownicy usług ochrony

Psycholodzy i psychoterapeuci

Ratownicy medyczni

Robotnicy obróbki skóry

Spawacze gazowi

Specjaliści administracji publicznej

Specjaliści ds. fi nansowych

Specjaliści ds. marketingu

Specjaliści ds. public relations i reklamy

Specjaliści ds. sprzedaży

Specjaliści ds. zastosowań informatyki

Specjaliści technologii żywności i żywienia

Ślusarze

Technicy budownictwa

Technicy elektronicy i telekomunikacji

Technicy elektrycy

Technicy mechanicy

Agenci ubezpieczeniowi

Architekci, urbaniści

Asystenci i technicy dentystyczni

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 

informacji naukowej

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy

Blacharze samochodowi

Brukarze

Ceramicy i szklarze

Cieśle i stolarze budowlani

Dekarze i blacharze budowlani

Diagności samochodowi

Fakturzyści

Farmaceuci

Fizjoterapeuci i masażyści

Fotografowie

Fryzjerzy

Geologowie, geografowie i geofi zycy

Gońcy, bagażowi

Instruktorzy rekreacji i sportu

Inżynierowie automatyki i robotyki 

Inżynierowie chemicy i chemicy

Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa

Kamieniarze

Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów osobowych

Lakiernicy samochodowi

Lekarze weterynarii

Listonosze i kurierzy

Magazynierzy

Monterzy instalacji budowlanych

Monterzy izolacji

Monterzy konstrukcji stalowych

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych

Operatorzy maszyn poligrafi cznych

Operatorzy wózków podnośnikowych

Opiekunki dziecięce

Opiekunowie osoby starszej 

lub niepełnosprawnej

Pomoce kuchenne

Portierzy, woźni i dozorcy

Pracownicy myjni

Pracownicy poczty

Pracownicy pralni

Pracownicy socjalni

Prawnicy

Programiści i projektanci stron internetowych

Projektanci i administratorzy systemów 

komputerowych

Recepcjoniści i rejestratorzy

Robotnicy budowlani

Robotnicy gospodarczy

Robotnicy poligrafi czni

Samodzielni księgowi

Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości

Specjaliści ds. programów unijnych

Specjaliści ds. rynku nieruchomości

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Specjaliści metod nauczania

Spedytorzy i logistycy

Sprzedawcy

Sprzątaczki i pokojowe

Tapicerzy

Technicy informatycy

Tynkarze

Zaopatrzeniowcy i intendenci
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Barometr zawodów 2011
powiat tarnowski i m. Tarnów
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T Agenci ubezpieczeniowi

Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy

Architekci, urbaniści

Cieśle i stolarze budowlani

Dekarze i blacharze budowlani

Dentyści

Diagności samochodowi

Farmaceuci

Fryzjerzy

Grafi cy komputerowi

Hydraulicy

Instruktorzy nauki jazdy

Inżynierowie automatyki i robotyki 

Inżynierowie budownictwa

Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych

Kierownicy budowy

Kierownicy projektów

Lekarze

Lekarze weterynarii

Monterzy instalacji budowlanych

Monterzy izolacji

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 

transportowych

Operatorzy koparek i zwałowarek

Operatorzy obrabiarek skrawających

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych

Opiekunowie osoby starszej 

lub niepełnosprawnej

Programiści i projektanci stron 

internetowych

Projektanci i administratorzy systemów 

komputerowych

Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Samodzielni księgowi

Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości

Specjaliści ds. podatków

Specjaliści ds. public relations i reklamy
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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 Tarnowie w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Asystenci ekonomiczni

Ekonomiści

Fakturzyści

Filolodzy i tłumacze

Fizjoterapeuci i masażyści

Inżynierowie chemicy i chemicy

Inżynierowie elektrycy

Kasjerzy

Kierowcy samochodów osobowych

Magazynierzy

Nauczyciele języków obcych, lektorzy

Nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących

Pedagodzy

Pomoce kuchenne

Portierzy, woźni i dozorcy

Pracownicy administracyjni i biurowi

Pracownicy fi zyczni

Pracownicy produkcyjni

Prawnicy

Recepcjoniści i rejestratorzy

Robotnicy gospodarczy

Sekretarki

Specjaliści administracji publicznej

Specjaliści ds. zastosowań informatyki

Specjaliści technologii żywności i żywienia

Sprzedawcy

Sprzątaczki i pokojowe

Ślusarze

Technicy budownictwa

Technicy elektronicy i telekomunikacji

Technicy elektrycy

Technicy informatycy

Technicy mechanicy

Animatorzy kultury

Archiwiści i muzealnicy

Asystenci bankowości

Asystenci i technicy dentystyczni

Asystenci rachunkowości

Betoniarze i zbrojarze

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 

informacji naukowej

Blacharze samochodowi

Brukarze

Cukiernicy

Elektromechanicy i elektromonterzy

Floryści

Geodeci i kartografowie

Instruktorzy rytmiki i tańca

Inżynierowie inżynierii środowiska

Inżynierowie mechanicy

Kadra kierownicza, menedżerowie

Kelnerzy i barmani

Kosmetyczki

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Kucharze

Lakiernicy samochodowi

Listonosze i kurierzy

Malarze budowlani

Mechanicy maszyn i urządzeń

Mechanicy pojazdów samochodowych

Monterzy elektronicy

Monterzy konstrukcji stalowych

Monterzy okien i szklarze

Murarze

Nauczyciele nauczania początkowego

Nauczyciele przedszkoli

Nauczyciele szkół specjalnych

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

z gumy i tworzyw sztucznych

Operatorzy maszyn poligrafi cznych

Operatorzy wózków podnośnikowych

Opiekunki dziecięce

Piekarze

Pielęgniarki

Położne

Posadzkarze

Pracownicy myjni

Pracownicy socjalni

Pracownicy usług ochrony

Przedstawiciele handlowi

Psycholodzy i psychoterapeuci

Ratownicy medyczni

Robotnicy budowlani

Robotnicy poligrafi czni

Spawacze elektryczni

Spawacze gazowi

Specjaliści ds. fi nansowych

Specjaliści ds. marketingu

Specjaliści ds. programów unijnych

Specjaliści ds. rynku nieruchomości

Specjaliści ds. sprzedaży

Specjaliści ds. zarządzania zasobami 

ludzkimi

Spedytorzy i logistycy

Tynkarze

Wychowawcy

Zaopatrzeniowcy i intendenci
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Barometr zawodów 2011
powiat tatrzański
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T Fryzjerzy

Kierownicy budowy

Kucharze

Masarze

Monterzy maszyn i urządzeń

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele szkół specjalnych

Przedstawiciele handlowi

Recepcjoniści i rejestratorzy

Samodzielni księgowi
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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 Zakopanem w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Architekci, urbaniści

Artyści plastycy i plastycy

Asystenci ekonomiczni

Blacharze samochodowi

Cukiernicy

Ekonomiści

Elektromechanicy i elektromonterzy

Filolodzy i tłumacze

Fizjoterapeuci i masażyści

Floryści

Hydraulicy

Inżynierowie budownictwa

Inżynierowie inżynierii środowiska

Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa

Kadra kierownicza, menedżerowie

Kelnerzy i barmani

Kierowcy samochodów osobowych

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży

Lakiernicy samochodowi

Magazynierzy

Mechanicy maszyn i urządzeń

Mechanicy pojazdów samochodowych

Murarze

Nauczyciele języków obcych, lektorzy

Nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących

Obuwnicy

Operatorzy koparek i zwałowarek

Operatorzy obrabiarek skrawających

Palacze kotłów CO

Piekarze

Pomoce kuchenne

Portierzy, woźni i dozorcy

Pracownicy administracyjni i biurowi

Pracownicy biur podróży i organizatorzy 

obsługi turystycznej

Pracownicy fi zyczni

Robotnicy obróbki drewna i stolarze

Sekretarki

Spawacze elektryczni

Spawacze gazowi

Specjaliści administracji publicznej

Specjaliści ds. sprzedaży

Specjaliści technologii żywności i żywienia

Sprzedawcy

Ślusarze

Technicy budownictwa

Technicy elektronicy i telekomunikacji

Technicy elektrycy

Technicy informatycy

Technicy mechanicy
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Agenci ubezpieczeniowi

Animatorzy kultury

Archiwiści i muzealnicy

Asystenci bankowości

Asystenci i technicy dentystyczni

Asystenci rachunkowości

Betoniarze i zbrojarze

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 

informacji naukowej

Brukarze

Cieśle i stolarze budowlani

Dekarze i blacharze budowlani

Dentyści

Dziennikarze i redaktorzy

Fakturzyści

Farmaceuci

Fotografowie

Geodeci i kartografowie

Gońcy, bagażowi

Grafi cy komputerowi

Instruktorzy nauki jazdy

Instruktorzy rekreacji i sportu

Instruktorzy rytmiki i tańca

Kamieniarze

Kasjerzy

Kierowcy autobusów

Kierowcy samochodów ciężarowych

Kosmetyczki

Lakiernicy wyrobów drzewnych 

i metalowych

Lekarze

Lekarze weterynarii

Listonosze i kurierzy

Malarze budowlani

Monterzy elektronicy

Monterzy instalacji budowlanych

Monterzy okien i szklarze

Nauczyciele nauczania początkowego

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedszkoli

Operatorzy sprzętu do robót ziemnych

Opiekunki dziecięce

Opiekunowie osoby starszej 

lub niepełnosprawnej

Pedagodzy

Pielęgniarki

Położne

Posadzkarze

Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 

i pośrednictwa pracy

Pracownicy myjni

Pracownicy poczty

Pracownicy pralni

Pracownicy produkcyjni

Pracownicy socjalni

Pracownicy usług ochrony

Prawnicy

Projektanci i administratorzy systemów 

komputerowych

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

Psycholodzy i psychoterapeuci

Ratownicy medyczni

Robotnicy budowlani

Robotnicy gospodarczy

Robotnicy obróbki skóry

Specjaliści ds. fi nansowych

Specjaliści ds. marketingu

Specjaliści ds. public relations i reklamy

Specjaliści ds. rynku nieruchomości

Specjaliści ds. zarządzania zasobami 

ludzkimi

Sprzątaczki i pokojowe

Tynkarze

Wychowawcy

Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Artyści plastycy i plastycy

Asystenci ekonomiczni
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Filolodzy i tłumacze
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Mechanicy maszyn i urządzeń
Nauczyciele nauczania początkowego

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z metali i minerałów
Operatorzy obrabiarek skrawających
Pedagodzy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy fi zyczni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy rolni
Prawnicy
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych

Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzedawcy
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

Barometr zawodów 2011
powiat wadowicki
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F
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Y
T Agenci ubezpieczeniowi

Betoniarze i zbrojarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Diagności samochodowi
Fizjoterapeuci i masażyści
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Grafi cy komputerowi
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie mechanicy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusów
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy

Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Magazynierzy
Malarze budowlani
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Operatorzy wózków podnośnikowych

Palacze kotłów CO
Pielęgniarki
Posadzkarze
Pracownicy usług ochrony
Przedstawiciele handlowi
Robotnicy budowlani
Samodzielni księgowi
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Spedytorzy i logistycy
Ślusarze
Tynkarze
Wychowawcy
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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 Wadowicach w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Animatorzy kultury
Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy
Architekci, urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci bankowości
Asystenci i technicy dentystyczni
Asystenci rachunkowości
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Blacharze samochodowi
Brukarze
Ceramicy i szklarze
Doradcy inwestycyjni
Fakturzyści
Farmaceuci
Floryści
Fotografowie
Gońcy, bagażowi
Hydraulicy
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Kamieniarze
Kasjerzy
Kierowcy samochodów osobowych
Lakiernicy samochodowi
Listonosze i kurierzy

Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Obuwnicy
Ogrodnicy
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 w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Piekarze
Położne
Pomoce kuchenne
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych

Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy
Pracownicy myjni
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy socjalni
Programiści i projektanci stron internetowych
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Sprzątaczki i pokojowe
Tapicerzy
Zaopatrzeniowcy i intendenci
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A Architekci, urbaniści

Asystenci ekonomiczni
Asystenci rachunkowości
Betoniarze i zbrojarze
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze samochodowi
Ceramicy i szklarze
Cieśle i stolarze budowlani
Cukiernicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Filolodzy i tłumacze
Geodeci i kartografowie
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Listonosze i kurierzy
Mechanicy maszyn i urządzeń
Monterzy maszyn i urządzeń
Murarze
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Obuwnicy
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Palacze kotłów CO
Pedagodzy
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy poczty

Pracownicy pralni
Pracownicy rolni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzedawcy
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy
Zaopatrzeniowcy i intendenci

Barometr zawodów 2011
powiat wielicki
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T Ankieterzy, teleankieterzy i telemarketerzy

Brukarze
Diagności samochodowi
Doradcy inwestycyjni
Fizjoterapeuci i masażyści
Grafi cy komputerowi
Instruktorzy rytmiki i tańca
Kierowcy samochodów ciężarowych
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Monterzy elektronicy

Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedszkoli
Operatorzy koparek i zwałowarek
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Pielęgniarki
Położne
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych

Psycholodzy i psychoterapeuci
Robotnicy gospodarczy
Samodzielni księgowi
Spawacze elektryczni
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
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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 Wieliczce w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Archiwiści i muzealnicy
Artyści plastycy i plastycy
Asystenci bankowości
Asystenci i technicy dentystyczni
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Gońcy, bagażowi
Górnicy
Hydraulicy
Instruktor nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa
Inżynierowie elektrycy
Inżynierowie mechanicy
Kasjerzy
Kierowcy autobusów
Kierownicy budowy
Kierownicy projektów
Kosmetyczki

Lakiernicy samochodowi
Lekarze
Lekarze weterynarii
Magazynierzy
Malarze budowlani
Masarze
Mechanicy pojazdów samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Nauczyciele szkół specjalnych
Ogrodnicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali 
i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Opiekunki dziecięce
Piekarze
Pomoce kuchenne
Posadzkarze
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy
Pracownicy fi zyczni

Pracownicy myjni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Prawnicy
Programiści i projektanci stron internetowych
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Przedstawiciele handlowi
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Ratownicy medyczni
Robotnicy budowlani
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Sekretarki
Spawacze gazowi
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. programów unijnych
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Sprzątaczki i pokojowe
Tapicerzy
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Wychowawcy
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A Artyści plastycy i plastycy

Asystenci ekonomiczni
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Cukiernicy
Ekonomiści
Elektromechanicy i elektromonterzy
Filolodzy i tłumacze
Geologowie, geografowie i geofi zycy
Inżynierowie chemicy i chemicy
Inżynierowie inżynierii środowiska
Inżynierowie mechanicy
Inżynierowie rolnictwa i leśnictwa
Kelnerzy i barmani
Kierowcy samochodów osobowych
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
Kucharze
Malarze budowlani

Mechanicy maszyn i urządzeń
Mechanicy pojazdów samochodowych
Murarze
Nauczyciele nauczania początkowego
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
Obuwnicy
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych
Operatorzy obrabiarek skrawających
Palacze kotłów CO
Pedagodzy
Piekarze
Portierzy, woźni i dozorcy
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
turystycznej
Pracownicy fi zyczni

Pracownicy rolni
Prawnicy
Specjaliści administracji publicznej
Specjaliści ds. fi nansowych
Specjaliści ds. marketingu
Specjaliści ds. sprzedaży
Specjaliści technologii żywności i żywienia
Sprzedawcy
Sprzątaczki i pokojowe
Ślusarze
Technicy budownictwa
Technicy elektronicy i telekomunikacji
Technicy elektrycy
Technicy informatycy
Technicy mechanicy

D
E

F
IC

Y
T Diagności samochodowi

Grafi cy komputerowi
Inżynierowie budownictwa
Kierowcy samochodów ciężarowych
Kierownicy budowy
Kierownicy projektów

Lekarze
Nauczyciele przedmiotów zawodowych
Operatorzy koparek i zwałowarek
Pracownicy ds. fi nansowo-księgowych 
ze znajomością języków obcych
Programiści i projektanci stron internetowych

Przedstawiciele handlowi
Samodzielni księgowi
Specjaliści ds. programów unijnych
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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 powiatowych urzędów pracy w Małopolsce w IV kwartale 2010 r. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Ankieterzy, telenakieterzy i telemarketerzy
Architekci, urbaniści
Archiwiści i muzealnicy
Asystenci bankowości
Asystenci i technicy dentystyczni
Asystenci rachunkowości
Betoniarze i zbrojarze
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści 
informacji naukowej
Blacharze samochodowi
Brukarze
Ceramicy i szklarze
Cieśle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Dentyści
Doradcy inwestycyjni
Dziennikarze i redaktorzy
Fakturzyści
Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masażyści
Floryści
Fotografowie
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Gońcy, bagażowi
Hydraulicy
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Instruktorzy rytmiki i tańca
Inżynierowie automatyki i robotyki 
Inżynierowie elektrycy
Kadra kierownicza, menedżerowie
Kamieniarze
Kasjerzy

Kierowcy autobusów
Kosmetyczki
Lakiernicy samochodowi
Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych
Lekarze weterynarii
Listonosze i kurierzy
Magazynierzy
Masarze
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy izolacji
Monterzy konstrukcji stalowych
Monterzy maszyn i urządzeń
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele języków obcych, lektorzy
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szkół specjalnych
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy dźwigów, koparek i urządzeń 
transportowych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
z gumy i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 
z metali i minerałów
Operatorzy maszyn i urządzeń w przemyśle 
spożywczym
Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
Operatorzy maszyn poligrafi cznych
Operatorzy sprzętu do robót ziemnych
Operatorzy wózków podnośnikowych
Opiekunki dziecięce
Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
Pielęgniarki
Położne
Pomoce kuchenne

Posadzkarze
Pracownicy ds. rekrutacji, zatrudnienia 
i pośrednictwa pracy
Pracownicy myjni
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy socjalni
Pracownicy usług ochrony
Projektanci i administratorzy systemów 
komputerowych
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjoniści i rejestratorzy
Robotnicy budowlani
Robotnicy gospodarczy
Robotnicy obróbki drewna i stolarze
Robotnicy obróbki skóry
Robotnicy poligrafi czni
Sekretarki
Spawacze elektryczni
Spawacze gazowi
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
Specjaliści ds. podatków 
Specjaliści ds. public relations i reklamy
Specjaliści ds. rynku nieruchomości
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Specjaliści ds. zastosowań informatyki
Specjaliści metod nauczania
Spedytorzy i logistycy
Tapicerzy
Trenerzy, szkoleniowcy
Tynkarze
Wychowawcy
Zaopatrzeniowcy i intendenci



Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

tel. 12 42 87 870, faks 12 42 29 785

e-mail: kancelaria@wup-krakow.pl

www.wup-krakow.pl

Publikacja współfi nansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 
to projekt badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Krakowie. W 2011 r. obchodzi pięciolecie istnienia.

Obserwatorium prowadzi badania cykliczne, 
jednorazowe oraz analizy desk research 
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