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ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY  

 WYNIKI BAROMETRU ZAWODÓW 2017 

Załącznik został przygotowany na podstawie badania “Barometr zawodów 2017” przygotowanego w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy w Krakowie, w ramach ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów” realizowanego na zlecenie Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 

 

„Barometr zawodów”  to  jednoroczna  prognoza  zapotrzebowania  na  pracowników  w powiatach. Badanie pokazuje, 

w jakich zawodach będą mniejsze, a w jakich większe szanse na pracę w nadchodzącym roku. Eksperci klasyfikują zawody 

w trzy grupy: 

▪ zawody deficytowe, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy w najbliższym czasie; 

▪ zawody zrównoważone, czyli takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do 

podjęcia zatrudnienia; 

▪ zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na nadmiar pracowników 

spełniających wymagania pracodawców. 

 

Pełne opracowanie „Barometru zawodów 2017” oraz jego wyniki dostępne są w serwisie internetowym 

www.barometrzawodow.pl. 

 

Wnioskodawca udzielając wsparcia uczestnikom projektu powinien kierować się Barometrem zawodów aktualnym na dzień 

udzielania wsparcia. 
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Wyniki badania Barometr zawodów 2017 w województwie małopolskim potwierdzają obserwowane od kilku lat zmiany na 

rynku pracy, wyrażające się w przechodzeniu z rynku pracodawcy do rynku pracownika. Prognoza na rok 2017 przewiduje 

wystąpienie 32 zawodów deficytowych (najwięcej od początku badania w województwie małopolskim, tj. od roku 2011) 

I 16 nadwyżkowych (najmniej w historii badania). Liczba zawodów deficytowych będzie trzykrotnie wyższa, a nadwyżkowych 

dwukrotnie niższa niż rok wcześniej1. Od początku realizacji badania w grupie zawodów deficytowych znajdują się samodzielni 

księgowi i kierowcy samochodów ciężarowych. Z kolei prawie wszystkie zawody prognozowane jako nadwyżkowe w roku 2017 to 

zawody trwale nadwyżkowe. Wśród tych ostatnich są zawody wymagające ukończenia studiów wyższych różnego typu, zawody 

związane z pracą biurową, zawody rolnicze oraz zawody nauczane w technikach I szkołach policealnych. 

 

 

Zawody deficytowe 

 
Występowanie zawodów deficytowych jest pochodną zarówno charakteru stanowiska bądź warunków pracy, jak i cech 

kandydatów do pracy. Na niedobór pracowników na lokalnym rynku mają wpływ: 

 

▪ trudne warunki pracy, obciążające zarówno fizycznie, jak i psychicznie (m.in. wysokie lub niskie temperatury, zapylenie, praca 

w wymuszonej pozycji, stres, nadmierna odpowiedzialność), 

▪ wynagrodzenie nieadekwatne do charakteru pracy lub stanowiska, 

▪ praca poza miejscem zamieszkania, wymagająca długich dojazdów bądź powodująca rozłąkę z rodziną, 

▪ brak umiejętności wymaganych przez pracodawcę, 

▪ niewystarczające doświadczenie zawodowe, brak lub utrata kwalifikacji i uprawnień, 

▪ brak chęci do pracy, 

▪ wiek kandydatów (zbyt wysoki lub zbyt niski), zły stan zdrowia, 

▪ atrakcyjniejsze warunki pracy na danym stanowisku poza lokalnym rynkiem pracy (również poza granicami kraju). 

 

Zgodnie z metodologią Barometru zawodów dany zawód zostaje zaliczony do deficytowych w skali województwa wtedy, kiedy 

deficyt będzie dotyczył co najmniej połowy powiatów. Ze względu na zróżnicowanie powiatowych rynków pracy zawody deficytowe 

w jednych powiatach mogą być zawodami nadwyżkowymi w innych – takich zawodów jest 14. 

 

Wśród 32 zawodów deficytowych w województwie małopolskim można wyróżnić następujące  grupy: 

 

▪ zawody z branży budowlanej – 12 zawodów, 

▪ zawody związane z branżą transportową – 6 zawodów, 

▪ zawody związane z produkcją – 4 zawody, 

▪ zawody gastronomiczne – 3 zawody, 

▪ zawody medyczne – 2 zawody, 

▪ zawody informatyczne – 2 zawody. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
1 Zawody deficytowe to takie, w których przewidywany jest niedobór pracowników w stosunku do potrzeb lokalnego rynku pracy, a zawody 
nadwyżkowe to zawody, w których podaż pracowników będzie przewyższać potrzeby lokalnych pracodawców. 



Branża budowlana 

W grupie zawodów deficytowych najliczniej reprezentowane są zawody z branży budowlanej: betoniarze I zbrojarze, brukarze, 

cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, posadzkarze, 

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, technicy elektrycy, spawacze, inżynierowie budownictwa oraz kierownicy 

budowy. Kierownicy budowy to zawód trwale deficytowy, natomiast zdecydowana większość zawodów budowlanych trafiła do 

grupy deficytowych po raz pierwszy (z wyjątkiem inżynierów budownictwa, operatorów sprzętu do robót ziemnych oraz spawaczy). 

Na niedobór pracowników budowlanych wpływają m.in. trudne warunki pracy (brukarze, murarze i tynkarze), brak aktualnych 

uprawnień (spawacze), niewystarczające doświadczenie (operatorzy sprzętu do robót ziemnych), niskie wynagrodzenia, ale także 

wiek i problemy zdrowotne (w tym choroba alkoholowa) potencjalnych pracowników (murarze I tynkarze, cieśle, betoniarze 

I zbrojarze), niskie wynagrodzenia oraz praca w szarej strefie. 

 
Mapa 2. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – murarze i tynkarze, 
prognoza na rok 2017 
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Branża transportowa 

Liczna jest grupa zawodów związanych z transportem: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych (jedyny 

zawód prognozowany jako deficytowy w każdym powiecie województwa), kierowcy autobusów, spedytorzy i logistycy, diagności 

samochodowi, mechanicy pojazdów samochodowych, blacharze I lakiernicy samochodowi. Główne przyczyny trudności ze 

znalezieniem kierowców wynikają z charakteru pracy – długiej nieobecności w domu w przypadku transportu międzynarodowego, 

wygórowanych wymagań pracodawców – dyspozycyjności, znajomości co najmniej jednego języka obcego, odpowiedzialności 

materialnej, stosunkowo niskich zarobków (szczególnie na tle płac kierowców zatrudnionych przez pracodawców z Europy 

Zachodniej) oraz braku odpowiednich uprawnień (m.in. na przewóz rzeczy). Aby zniwelować deficyt chętnych do pracy, 

pracodawcy z Małopolski coraz częściej sięgają po pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy I Białorusi. Z kolei wśród 

kierowców autobusów brakuje kandydatów, którzy posiadają aktualne uprawnienia do przewozu osób i wymagane 

doświadczenie. Dodatkową przeszkodą w pozyskaniu kierowców autobusów są niskie wynagrodzenia. Według prognozy 

zwiększy się liczba powiatów, w których wystąpi niedobór kierowców – zarówno w transporcie towarowym, jak i przewozach 

osobowych. Najczęstszą przyczyną deficytu spedytorów i logistyków jest brak znajomości języków obcych I doświadczenia. 

Atrakcyjne wynagrodzenie nie przekłada się na łatwość w znalezieniu diagnostów samochodowych, ponieważ trudno jest 

zdobyć i utrzymać wymagane kwalifikacje. Pomimo stosunkowo dużej liczby absolwentów szkół kształcących mechaników 

samochodowych oraz blacharzy i lakierników zawody te będą zawodami deficytowymi. Zdaniem pracodawców absolwenci nie 

nabywają odpowiednich umiejętności w procesie kształcenia zawodowego. Często też nie mają predyspozycji i chęci do pracy 

w zawodzie. Z kolei starsi, bardziej doświadczeni mechanicy nie znają bądź nie potrafią korzystać z nowoczesnych technologii. 

Dodatkowo, w przypadku lakierników samochodowych, do pracy zniechęcają szkodliwe warunki pracy. W obydwu zawodach 

obserwuje się duży udział szarej strefy. 
 

 

Mapa 3. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – kierowcy samochodów 

ciężarowych i ciągników siodłowych, prognoza na rok 2017 
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Branża produkcyjna 

Według prognozy na 2017 rok w deficycie znajdą się 4 zawody produkcyjne: krawcy i pracownicy produkcji odzieży, 

operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy obróbki drewna i stolarze, masarze i przetwórcy ryb. Trudności z zatrudnieniem 

pracowników na wymienione stanowiska wynikają z braku specjalistów z doświadczeniem. W rejestrach jest stosunkowo dużo 

bezrobotnych, jednak są to osoby starsze, o złym stanie zdrowia (często choroby zawodowe, jak w przypadku szwaczek czy 

krawcowych), z długą przerwą w pracy w zawodzie, nie znające nowych technologii (np. obrabiarek sterowanych numerycznie), 

bądź absolwenci nie posiadający doświadczenia. Praca w zakładach obróbki drewna (głównie tartakach) I przetwórstwa mięsa 

wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i trudnymi warunkami pracy, co w powiązaniu z niskimi zarobkami przyczynia się do 

deficytu pracowników, co sprawia, że pracodawcy coraz częściej sięgają po pracowników zza wschodniej granicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Mapa 4. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – operatorzy obrabiarek 
skrawających, prognoza na rok 2017 
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Branża gastronomiczna 

Branża gastronomiczna jest reprezentowana w grupie zawodów deficytowych przez: szefów kuchni, kucharzy oraz piekarzy. 

Zasadniczą zmianą jest pojawienie się w tej grupie kucharzy, którzy do tej pory byli zawodem nadwyżkowym i jedynie 

w prognozie na 2012 rok znaleźli się w grupie zawodów zrównoważonych. Pomimo dużej liczby absolwentów szkół 

gastronomicznych pracodawcom trudno znaleźć odpowiednich pracowników. Kandydaci na kucharzy nie posiadają umiejętności 

ani doświadczenia, często również brakuje im predyspozycji i chęci do pracy – co może świadczyć o chybionych wyborach 

edukacyjnych, podążaniu za modą (tzw. efekt Masterchefa). Prognoza na 2017 rok przewiduje deficyt kucharzy w 12 powiatach, 

rok wcześniej powiatów z deficytem kucharzy było dwa razy mniej. Z kolei deficyt szefów kuchni – osób z doświadczeniem 

w gastronomii i predyspozycjami do zarządzania zespołem ludzi – jest prognozowany aż w 19 powiatach. Trudne warunki: 

praca na nocną zmianę, wysoka temperatura, problemy zdrowotne (alergie) i dodatkowo niskie wynagrodzenie to główne 

przyczyny deficytów w zawodzie piekarza. 



 

 

Mapa 5. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – kucharze, porównanie prognoz na rok 2017 

i 2016 
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Zawody medyczne 

Spośród zawodów medycznych do grupy deficytowych zaliczono lekarzy oraz pielęgniarki i położne. Deficyt pielęgniarek wynika w 

dużej mierze z przedawnienia uprawnień zawodowych po dłuższej przerwie w wykonywaniu zawodu. Część pielęgniarek 

rezygnuje z pracy z powodu pogorszenia stanu zdrowia i nie planuje powrotu do zawodu. Niedobór pielęgniarek w placówkach 

publicznych spowodowany jest także konkurencją ze strony placówek prywatnych, oferujących lepsze warunki zatrudnienia. 

Osoby młode decydują się na pracę w dużych miastach lub za granicą, co sprawia, że największy deficyt występuje w powiatach 

peryferyjnych. Podobne zjawisko dotyczy lekarzy, którzy szukają pracy w dużych miastach. 

 
Mapa 6 i 7. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – pielęgniarki i położne oraz lekarze, 
prognoza na rok 2017 
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Zawody informatyczne 

Do zawodów deficytowych zakwalifikowano 2 grupy zawodów informatycznych: programistów, projektantów i administratorów baz 

danych oraz grafików komputerowych. Niedobór projektantów i administratorów baz danych oraz programistów to skutek głównie 

niewystarczającej znajomości języków programowania. Aby zaspokoić potrzeby zatrudnieniowe, pracodawcy sięgają po 

specjalistów z zagranicy, często z Ukrainy i Rosji. Prognozowany jest dalszy wzrost zapotrzebowania w Krakowie, Nowym Sączu 

I powiatach z nimi sąsiadujących. Trudności z zatrudnieniem grafików komputerowych wynikają w dużej mierze z braku lub ze 

słabej umiejętności posługiwania się specjalistycznymi programami graficznymi. Problemy z pozyskaniem grafików będą mieć 

pracodawcy w większej liczbie powiatów niż rok wcześniej. Deficyt pojawi się nawet w Krakowie, w którym w ubiegłym roku 

prognozowana była nadwyżka grafików komputerowych. 



 

Mapa 8. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – graficy komputerowi, porównanie prognoz na rok 

2017 i 2016 
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  Pozostałe zawody deficytowe 

W grupie zawodów deficytowych znaleźli się także samodzielni księgowi (zawód deficytowy od pierwszej edycji Barometru 

zawodów), przedstawiciele handlowi oraz fryzjerzy. Deficyt samodzielnych księgowych, prognozowany w 18 powiatach, to 

rezultat braku wystarczającej liczby osób posiadających doświadczenie w samodzielnej pracy, dysponujących fachową wiedzą  

i znających komputerowe programy księgowe. 

Zawód przedstawiciela handlowego charakteryzuje duża rotacja, która wynika ze specyfiki zawodu – od kandydata do pracy 

wymaga się umiejętności sprzedażowych, odporności na stres, znajomości konkretnej branży. Praca wiąże się z wyjazdami 

poza miejsce zamieszkania. Pracodawcy nierzadko wymagają posiadania własnego samochodu, a także założenia własnej 

działalności gospodarczej, oferując prowizyjny system wynagradzania. 

Po raz pierwszy od początku badania Barometr zawodów w województwie małopolskim prognozowany jest deficyt fryzjerów. 

Podobnie jak w przypadku kucharzy, mimo dużej liczby absolwentów, pracodawcy mają trudności z obsadzeniem stanowisk. 

Młodzi ludzie kończący szkoły zawodowe lub technika nie posiadają wystarczających umiejętności praktycznych, a osoby 

starsze zasilają rejestry osób bezrobotnych z powodu złego stanu zdrowia bądź zdezaktualizowanych kwalifikacji. Duży udział 

w rynku usług fryzjerskich ma również szara strefa. 

 
Mapa 9. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – fryzjerzy, porównanie prognoz na rok 

2017 i 2016 
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Zawody nadwyżkowe 

 
Jedną z przyczyn występowania nadwyżek pracowników jest niskie zapotrzebowanie na dany zawód. Skala nadwyżek 

wzmacniana jest poprzez „nadprodukcję” absolwentów przez szkoły zawodowe i uczelnie, które nie dopasowują oferty 

edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Wpływ na nadwyżki pracowników mają też nieprzemyślane wybory edukacyjne młodych 

ludzi, którzy wybierają modne lub stosunkowo łatwe kierunki studiów. Nadpodaż pracowników to także następstwo procesów 

zachodzących na rynku pracy, m.in. zamykania dużych zakładów pracy, modyfikacji struktury przedsiębiorstw, masowych 

zwolnień pracowników czy postępu technologicznego skutkującego zautomatyzowaniem produkcji. 

W prognozie zapotrzebowana na zawody w roku 2017 znalazło się 16 zawodów nadwyżkowych, dwukrotnie mniej niż rok wcześniej. 

Udział zawodów nadwyżkowych w ogóle ocenianych zawodów, wynoszący 10%, jest najniższy od pierwszej edycji badania. Zawody, które są 

prognozowane jako nadwyżkowe w roku 2017, są zawodami nadwyżkowymi od początku realizowania badania w województwie 

małopolskim. Wyjątkiem są filolodzy i tłumacze, którzy w ubiegłorocznej prognozie zostali zaliczeni do grupy zawodów zrównoważonych. 

Spośród zawodów z nadwyżką poszukujących pracy można wyodrębnić kilka grup. 
 

Zawody wymagające ukończenia studiów wyższych różnego typu: pedagogicznych (pedagodzy i nauczyciele przedmiotów 

ogólnokształcących), o profilu społecznym bądź humanistycznym (socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, 

filozofowie, politolodzy i kulturoznawcy), inżynierskich (inżynierowie chemicy i chemicy oraz inżynierowie inżynierii środowiska). 

W porównaniu z ubiegłoroczną prognozą zmniejszyła się liczba powiatów z nadwyżką inżynierów chemików i chemików, 

a w jednym powiecie (krakowskim) zawód jest prognozowany jako deficytowy. Prognoza lokuje większość zawodów nauczycielskich 

w równowadze, lecz nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących znajdą się w grupie zawodów nadwyżkowych (choć zmniejsza 

się liczba powiatów z nadwyżką oraz natężenie nadwyżek). Liczne małopolskie uczelnie opuszczają kolejne roczniki absolwentów 

popularnych kierunków pedagogicznych, a – zdaniem ekspertów biorących udział w panelach barometrowych – kadra pedagogiczna 

w szkołach jest raczej stała. Nauczyciele nie są chętni do przekwalifikowania się, a planowana reforma szkolnictwa może dodatkowo 

osłabić zapotrzebo- wanie na nauczycieli. 

 



Mapa 10. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 

porównanie prognoz na rok 2017 i 2016 
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Zawody związane z pracą biurową: pracownicy administracyjni i biurowi (na małopolskim rynku w tym zawodzie dominują oferty 

stażowe, po których zakończeniu stażyści wracają do rejestrów osób bezrobotnych), pracownicy biur podróży i organizatorzy 

usług turystycznych, ekonomiści oraz specjaliści administracji publicznej. Nadwyżkę w tej grupie zawodów generują kolejne 

roczniki absolwentów popularnych kierunków studiów oraz szkół policealnych i techników. Wśród absolwentów kierunków 

turystycznych dodatkową przyczyną problemów ze znalezieniem pracy jest słaba znajomość języków obcych. 

 
 
Mapa 11. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – pracownicy administracyjni i biurowi, 
prognoza na rok 2017 
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Zawody związane z rolnictwem: specjaliści rolnictwa i leśnictwa (absolwenci popularnych kierunków studiów) oraz rolnicy 

i hodowcy (w dużej mierze absolwenci techników rolniczych). Według prognozy na rok 2017 zmniejsza się liczba powiatów 

z nadwyżkami w wymienionych zawodach, a nawet pojawiają się powiaty z deficytem rolników i hodowców (krakowski i wielicki). 

Pomimo nadwyżki rolników i hodowców pracodawcy zgłaszają problemy z pozyskaniem chętnych do pracy i sięgają po 

pracowników z zagranicy, głównie z Ukrainy. Sytuacja ta jest wynikiem niskiej płacy oferowanej za wyczerpującą fizycznie pracę. 

 
 

Mapa 12. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – rolnicy i hodowcy, porównanie prognoz na rok 

2017 i 2016 
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Zawody nauczane w technikach i szkołach policealnych: specjaliści technologii żywności i żywienia, technicy budownictwa oraz 

technicy mechanicy. Grupę tę tworzą głównie absolwenci, którzy wkraczają na rynek pracy bez doświadczenia i odpowiednich 

umiejętności (m.in. znajomości rysunku technicznego). Część absolwentów techników, nie znajdując pracy w wyuczonym zawodzie, 

planuje przekwalifikowanie lub kontynuowanie kształcenia na studiach wyższych. Należy zwrócić uwagę, że zmniejsza się liczba 

powiatów, w których prognozowana jest nadwyżka w wymienionych zawodach, a nawet pojawiają się powiaty z prognozą deficytu 

(technicy mechanicy, technicy budownictwa). 

 
 

Mapa 13. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – technicy mechanicy, porównanie prognoz na rok 

2017 i 2016 
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Zawody zrównoważone 
 

W małopolskiej prognozie na rok 2017 znalazło się 111 zawodów zrównoważonych (tj. 70% wszystkich ocenianych zawodów – 

najmniej od początku prowadzenia Barometru zawodów w województwie małopolskim), czyli takich, w których pracownicy nie 

będą mieli problemu ze znalezieniem pracy, a pracodawcy z obsadzeniem wolnych stanowisk. W porównaniu do prognozy na 

rok 2016 udział zawodów zrównoważonych zmniejszył się o około 6 pkt. proc. (o 37 zawodów). Do grupy zawodów 

zrównoważonych trafiło 16 zawodów prognozowanych rok wcześniej jako nadwyżkowe, m.in. sprzedawcy, ślusarze, pracownicy 

socjalni I ratownicy medyczni, nauczyciele nauczania początkowego, specjaliści ds. finansowych. Do grupy nie trafił natomiast 

żaden zawód, który rok wcześniej prognozowany był jako deficytowy. W zestawieniu ze znacznym zmniejszeniem grupy 

zawodów nadwyżkowych i jednoczesnym wzrostem liczby deficytów pokazuje



 

to poprawę sytuacji na małopolskim rynku pracy z punktu widzenia pracownika, a zarazem unaocznia problemy pracodawców 

z obsadzeniem wolnych stanowisk. 

 
Mapa 14. Relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników – ślusarze, porównanie prognoz na rok 

2017 i 2016 
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Specyfika rynków powiatowych 

 
Małopolskie powiaty są mocno zróżnicowane, zarówno pod względem liczby mieszkańców, poziomu ich wykształcenia, jak 

I skali przedsiębiorczości i specjalizacji branżowych. Różnice dotyczą również proponowanych przez pracodawców warunków 

zatrudnienia. Stolica województwa jest powiatem wyróżniającym się (na plus) liczbą przedsiębiorstw i związaną z tym liczbą 

miejsc pracy, udziałem ofert dla osób z wyższym wykształceniem oraz wysokością wynagrodzeń. Stosunkowo dużymi rynkami 

pracy są byłe miasta wojewódzkie – Tarnów i Nowy Sącz, które są miejscem pracy także dla mieszkańców innych powiatów. 

Na sytuację na rynku pracy w pozostałych powiatach ma wpływ liczba i wielkość zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na 

miejscu oraz dostępność komunikacyjna (szczególnie łatwość dojazdu do Krakowa). W powiatach peryferyjnych wyższy jest 

poziom bezrobocia oraz udział szarej strefy. Struktura lokalnych rynków pracy to również pochodna podaży pracowników, którą 

kształtuje m.in. liczba i specjalizacja szkół zawodowych i wyższych działających na danym obszarze. 

Rynkiem pracy, który wyróżnia się na tle województwa, jest Kraków. Na terenie miasta funkcjonuje największa liczba 

pracodawców. Charakterystyczne dla Krakowa (i powiatów sąsiednich – krakowskiego i wielickiego, a także powiatu 

nowosądeckiego) jest zapotrzebowanie na pracowników ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych. Znajdują 

oni pracę głównie w firmach outsourcingowych oraz przedsiębiorstwach kooperujących z partnerami zagranicznymi. 

Zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze będzie rosło, ze względu na rozwój już funkcjonujących przedsiębiorstw oraz 

rozpoczynanie działalności przez nowe. 

Różnice na powiatowych rynkach pracy są widoczne w Barometrze zawodów m.in. w rozbieżności pomiędzy liczbą zawodów 

z każdej kategorii  – deficycie, równowadze i nadwyżce w poszczególnych powiatach. Najwięcej zawodów deficytowych (ponad 

50) jest prognozowanych w powiatach: krakowskim (75 deficytów), wadowickim, wielickim, nowosądeckim oraz w Krakowie 

I Nowym Sączu. Najmniej niedoborów (do 10) może wystąpić w powiatach: dąbrowskim, gorlickim, proszowickim I tatrzańskim. 

Największej liczby zawodów nadwyżkowych (powyżej 30) należy się spodziewać w powiatach: gorlickim (50 nadwyżek), 

dąbrowskim, nowosądeckim i w Krakowie. Poniżej 10 nadwyżek prognoza przewiduje w powiatach: proszowickim (3 nadwyżki), 

nowotarskim (8) i wielickim (9). Powiaty, w których trudno będzie znaleźć pracowników w największej liczbie zawodów, są 

jednocześnie powiatami o najniższej stopie bezrobocia. Wysoki poziom bezrobocia idzie w parze z licznymi nadwyżkami 

pracowników, niemniej jednak są powiaty, w których pomimo wysokiej stopy bezrobocia zawodów deficytowych jest niewiele. 

Przykładem jest powiat proszowicki, którego mieszkańcy dojeżdżają do pracy m.in. do Krakowa. W niektórych powiatach z niskim 

bezrobociem liczna jest grupa zawodów nadwyżkowych – w Krakowie w grupie nadwyżek przeważają zawody kształcone 

w krakowskich szkołach wyższych. 



 

Mapa 15. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa małopolskiego 
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Zdarza się, że zawody prognozowane w jednych powiatach jako deficytowe w sąsiednich są oceniane jako nadwyżkowe. 

W powiecie brzeskim poszukiwani będą m.in. geodeci i kartografowie, którzy znajdą się w nadwyżce w sąsiednim powiecie 

bocheńskim. Z kolei w powiecie limanowskim będą mogli znaleźć pracę terapeuci zajęciowi, których nadmiar jest prognozowany 

w powiecie myślenickim. Sytuacja taka może być zachętą do podejmowania pracy poza powiatem zamieszkania – warunkiem 

jest odpowiednia infrastruktura komunikacyjna pomiędzy miejscem zamieszkania a zakładem pracy. 
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„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 

 

 
  

  

Realizator badania Koordynator wojewódzki 
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Barometr zawodów 2017 
powiat brzeski 

www.barometrzawodow.pl 
 

Betoniarze i zbrojarze Kierownicy sprzedaży Piekarze 

Blacharze i lakiernicy samochodowi Mechanicy pojazdów samochodowych Pielęgniarki i położne 

Brukarze Monterzy elektronicy Przedstawiciele handlowi 

Cieśle i stolarze budowlani Monterzy okien i szklarze Robotnicy budowlani 

Dekarze i blacharze budowlani Murarze i tynkarze Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Geodeci i kartografowie Nauczyciele języków obcych i lektorzy Spawacze 

Graficy komputerowi Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Kamieniarze Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Spedytorzy i logistycy 

Kierowcy autobusów i tworzyw sztucznych Szefowie kuchni 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Operatorzy obrabiarek skrawających Ślusarze 

Kierownicy budowy Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej  

Administratorzy stron internetowych 

Agenci ubezpieczeniowi 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów 

teleinformatycznych 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez 

Architekci i urbaniści 

Architekci krajobrazu 

Archiwiści i muzealnicy 

Asystenci i technicy dentystyczni 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji 

naukowej 

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy 

Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła 

Cukiernicy 

Dentyści 

Diagności samochodowi 

Dziennikarze i redaktorzy 

Elektromechanicy i elektromonterzy 

Farmaceuci 

Filolodzy i tłumacze 

Fizjoterapeuci i masażyści 

Floryści 

Fotografowie 

Fryzjerzy 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy 

Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych 

Inspektorzy nadzoru budowlanego 

Instruktorzy nauki jazdy 

Instruktorzy rekreacji i sportu 

Inżynierowie budownictwa 

Inżynierowie chemicy i chemicy 

Inżynierowie elektrycy i energetycy 

Inżynierowie inżynierii środowiska 

Inżynierowie mechanicy 

Kelnerzy i barmani 

Kierowcy samochodów osobowych 

Kierownicy ds. produkcji 

Kierownicy ds. usług 

Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu 

Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych 

Kosmetyczki 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży 

Kucharze 

Lakiernicy 

Lekarze 

Listonosze i kurierzy 

Magazynierzy 

Malarze budowlani 

Masarze i przetwórcy ryb 

Mechanicy maszyn i urządzeń 

Meteorolodzy, geolodzy, geografowie 

Monterzy instalacji budowlanych 

Monterzy konstrukcji metalowych 

Monterzy maszyn i urządzeń 

Nauczyciele nauczania początkowego 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Nauczyciele przedszkoli 

Nauczyciele szkół specjalnych 

Obuwnicy 

Ogrodnicy i sadownicy 

Operatorzy aparatury medycznej 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych 

i kamiennych 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych 

Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych 

Opiekunki dziecięce 

Optycy i pracownicy wytwarzający protezy 

Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków 

Pomoce kuchenne 

Posadzkarze 

Pozostali specjaliści edukacji 

Pracownicy ds. budownictwa drogowego 

Pracownicy ds. jakości 

Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP 

Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 

Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych 

Pracownicy myjni, pralni i prasowalni 

Pracownicy obsługi ruchu szynowego 

Pracownicy ochrony fizycznej 

Pracownicy poczty 

Pracownicy poligraficzni 

Pracownicy przetwórstwa metali 

Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Pracownicy służb mundurowych 

Pracownicy socjalni 

Pracownicy sprzedaży internetowej 

Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

ankieterzy, teleankieterzy 

Prawnicy 

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Psycholodzy i psychoterapeuci 

Ratownicy medyczni 

Recepcjoniści i rejestratorzy 

Robotnicy leśni 

Robotnicy obróbki skóry 

Samodzielni księgowi 

Sekretarki i asystenci 

Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

społeczno‑ekonomicznych 

Specjaliści ds. finansowych 

Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

i rekrutacji 

Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Specjaliści telekomunikacji 

Sprzątaczki i pokojowe 

Sprzedawcy i kasjerzy 

Tapicerzy 

Technicy elektrycy 

Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Terapeuci zajęciowi 

Weterynarze 

Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Ekonomiści Pracownicy administracyjni i biurowi Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Technicy budownictwa 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Rolnicy i hodowcy Technicy informatycy 

Pedagodzy Specjaliści administracji publicznej Technicy mechanicy 

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 

Realizator badania Koordynator wojewódzki 
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Barometr zawodów 2017 
powiat chrzanowski 

www.barometrzawodow.pl 
 

Betoniarze i zbrojarze Kierownicy budowy Pracownicy obsługi ruchu szynowego 

Blacharze i lakiernicy samochodowi Kosmetyczki Pracownicy socjalni 

Cieśle i stolarze budowlani Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Robotnicy budowlani 

Cukiernicy Lakiernicy Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Dekarze i blacharze budowlani Lekarze Samodzielni księgowi 

Farmaceuci Magazynierzy Spawacze 

Fizjoterapeuci i masażyści Mechanicy pojazdów samochodowych Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Fryzjerzy Monterzy instalacji budowlanych i rekrutacji 

Geodeci i kartografowie Monterzy okien i szklarze Sprzedawcy i kasjerzy 

Instruktorzy nauki jazdy Murarze i tynkarze Szefowie kuchni 

Inżynierowie budownictwa Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Ślusarze 

Inżynierowie elektrycy i energetycy Piekarze Technicy elektrycy 

Kierowcy autobusów Pielęgniarki i położne Technicy mechanicy 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Terapeuci zajęciowi 

Administratorzy stron internetowych Kierownicy sprzedaży Pracownicy myjni, pralni i prasowalni 

Agenci ubezpieczeniowi Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy ochrony fizycznej 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Kucharze Pracownicy poligraficzni 

teleinformatycznych Listonosze i kurierzy Pracownicy przetwórstwa metali 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Malarze budowlani Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Architekci i urbaniści Masarze i przetwórcy ryb Pracownicy sprzedaży internetowej 

Architekci krajobrazu Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

Archiwiści i muzealnicy Monterzy elektronicy ankieterzy, teleankieterzy 

Asystenci i technicy dentystyczni Monterzy konstrukcji metalowych Pracownicy zajmujący się zwierzętami 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Monterzy maszyn i urządzeń Prawnicy 

naukowej Nauczyciele języków obcych i lektorzy Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Brukarze Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Przedstawiciele handlowi 

Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Nauczyciele przedmiotów zawodowych Psycholodzy i psychoterapeuci 

Dziennikarze i redaktorzy Nauczyciele przedszkoli Ratownicy medyczni 

Elektromechanicy i elektromonterzy Nauczyciele szkół specjalnych Recepcjoniści i rejestratorzy 

Filolodzy i tłumacze Operatorzy aparatury medycznej Sekretarki i asystenci 

Floryści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Specjaliści ds. finansowych 

Fotografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy i tworzyw sztucznych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych Operatorzy obrabiarek skrawających Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Graficy komputerowi Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Opiekunki dziecięce Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Instruktorzy rekreacji i sportu Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Spedytorzy i logistycy 

Inżynierowie mechanicy Pomoce kuchenne Sprzątaczki i pokojowe 

Kamieniarze Pozostali specjaliści edukacji Technicy budownictwa 

Kelnerzy i barmani Pracownicy administracyjni i biurowi Technicy informatycy 

Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy ds. budownictwa drogowego Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. jakości Weterynarze 

Kierownicy ds. usług Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości  

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

Ekonomiści Obuwnicy społeczno‑ekonomicznych 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Ogrodnicy i sadownicy Specjaliści administracji publicznej 

Inżynierowie chemicy i chemicy Pedagodzy Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Inżynierowie inżynierii środowiska Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej  

Nauczyciele nauczania początkowego Rolnicy i hodowcy  

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 

 

 
  

  

Realizator badania Koordynator wojewódzki 
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Barometr zawodów 2017 
powiat dąbrowski 

www.barometrzawodow.pl 
 

Kelnerzy i barmani Kierownicy budowy 

Kierowcy autobusów Lekarze 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Przedstawiciele handlowi 

Terapeuci zajęciowi 

Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Administratorzy stron internetowych Lakiernicy Pracownicy ochrony fizycznej 

Agenci ubezpieczeniowi Listonosze i kurierzy Pracownicy poligraficzni 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Magazynierzy Pracownicy przetwórstwa metali 

teleinformatycznych Malarze budowlani Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Masarze i przetwórcy ryb Pracownicy służb mundurowych 

Architekci i urbaniści Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy socjalni 

Archiwiści i muzealnicy Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Pracownicy sprzedaży internetowej 

Asystenci i technicy dentystyczni Monterzy elektronicy Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

Betoniarze i zbrojarze Monterzy konstrukcji metalowych ankieterzy, teleankieterzy 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Monterzy okien i szklarze Prawnicy 

naukowej Murarze i tynkarze Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Nauczyciele języków obcych i lektorzy Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Brukarze Nauczyciele nauczania początkowego Psycholodzy i psychoterapeuci 

Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Ratownicy medyczni 

Dekarze i blacharze budowlani Nauczyciele przedmiotów zawodowych Recepcjoniści i rejestratorzy 

Dentyści Nauczyciele przedszkoli Robotnicy budowlani 

Diagności samochodowi Nauczyciele szkół specjalnych Robotnicy leśni 

Dziennikarze i redaktorzy Obuwnicy Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Farmaceuci Operatorzy aparatury medycznej Samodzielni księgowi 

Fizjoterapeuci i masażyści Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Spawacze 

Floryści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Specjaliści ds. finansowych 

Fotografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Geodeci i kartografowie i tworzyw sztucznych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Graficy komputerowi Operatorzy obrabiarek skrawających Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Instruktorzy nauki jazdy Opiekunki dziecięce Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Instruktorzy rekreacji i sportu Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Specjaliści telekomunikacji 

Inżynierowie budownictwa Optycy i pracownicy wytwarzający protezy Spedytorzy i logistycy 

Inżynierowie elektrycy i energetycy Pielęgniarki i położne Sprzątaczki i pokojowe 

Inżynierowie inżynierii środowiska Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Sprzedawcy i kasjerzy 

Inżynierowie mechanicy Pomoce kuchenne Szefowie kuchni 

Kamieniarze Pomoce w gospodarstwie domowym Tapicerzy 

Kierowcy samochodów osobowych Posadzkarze Technicy elektrycy 

Kierownicy ds. produkcji Pozostali specjaliści edukacji Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Kierownicy ds. usług Pracownicy administracyjni i biurowi Weterynarze 

Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy ds. budownictwa drogowego Windykatorzy 

Kierownicy sprzedaży Pracownicy ds. jakości Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości  

Kosmetyczki Pracownicy myjni, pralni i prasowalni  

Architekci krajobrazu Kucharze Rolnicy i hodowcy 

Blacharze i lakiernicy samochodowi Mechanicy pojazdów samochodowych Sekretarki i asystenci 

Cieśle i stolarze budowlani Monterzy instalacji budowlanych Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

Cukiernicy Monterzy maszyn i urządzeń społeczno‑ekonomicznych 

Ekonomiści Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Specjaliści administracji publicznej 

Elektromechanicy i elektromonterzy Ogrodnicy i sadownicy Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Filolodzy i tłumacze Pedagodzy i rekrutacji 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Piekarze Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Fryzjerzy Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Ślusarze 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Technicy budownictwa 

Inżynierowie chemicy i chemicy Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Technicy informatycy 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy poczty Technicy mechanicy 

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 

 

 
  

  

Realizator badania Koordynator wojewódzki 
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Barometr zawodów 2017 
powiat gorlicki 

www.barometrzawodow.pl 
 

Diagności samochodowi 
Graficy komputerowi 
Kierowcy autobusów 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
Kierownicy budowy 
Lekarze 

Operatorzy obrabiarek skrawających 
Samodzielni księgowi 

Administratorzy stron internetowych 
Agenci ubezpieczeniowi 
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych 
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez 
Architekci i urbaniści 
Archiwiści i muzealnicy 
Asystenci i technicy dentystyczni 
Betoniarze i zbrojarze 
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji 
naukowej 
Blacharze i lakiernicy samochodowi 
Brukarze 
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła 
Cieśle i stolarze budowlani 
Dekarze i blacharze budowlani 
Dentyści 
Dziennikarze i redaktorzy 
Elektromechanicy i elektromonterzy 
Fizjoterapeuci i masażyści 
Floryści 
Fotografowie 
Fryzjerzy 
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych 
Inspektorzy nadzoru budowlanego 
Instruktorzy nauki jazdy 
Instruktorzy rekreacji i sportu 
Inżynierowie budownictwa 
Inżynierowie elektrycy i energetycy 
Inżynierowie mechanicy 
Kamieniarze 
Kierownicy ds. produkcji 
Kierownicy ds. usług 
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu 
Kierownicy sprzedaży 
Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych 
Kosmetyczki 
Lakiernicy 

Listonosze i kurierzy 
Magazynierzy 
Masarze i przetwórcy ryb 
Mechanicy pojazdów samochodowych 
Monterzy elektronicy 
Monterzy instalacji budowlanych 
Monterzy konstrukcji metalowych 
Monterzy maszyn i urządzeń 
Monterzy okien i szklarze 
Nauczyciele języków obcych i lektorzy 
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
Nauczyciele szkół specjalnych 
Obuwnicy 
Operatorzy aparatury medycznej 
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 
Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru 
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych 
i kamiennych 
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
i tworzyw sztucznych 
Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych 
Optycy i pracownicy wytwarzający protezy 
Piekarze 
Pielęgniarki i położne 
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków 
Posadzkarze 
Pozostali specjaliści edukacji 
Pracownicy ds. finansowo‑księgowych ze znajomością 

języków obcych 
Pracownicy ds. jakości 
Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 
Pracownicy myjni, pralni i prasowalni 
Pracownicy obsługi ruchu szynowego 
Pracownicy ochrony fizycznej 
Pracownicy poczty 
Pracownicy poligraficzni 
Pracownicy przetwórstwa metali 

Pracownicy przetwórstwa spożywczego 
Pracownicy służb mundurowych 
Pracownicy sprzedaży internetowej 

Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 
ankieterzy, teleankieterzy 

Pracownicy zajmujący się zwierzętami 
Prawnicy 
Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 
Przedstawiciele handlowi 

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 
Psycholodzy i psychoterapeuci 
Ratownicy medyczni 
Recepcjoniści i rejestratorzy 
Robotnicy budowlani 
Robotnicy obróbki skóry 

Rybacy 

Sekretarki i asystenci 

Socjolodzy i specjaliści ds. badań 
społeczno‑ekonomicznych 

Spawacze 

Specjaliści ds. finansowych 
Specjaliści ds. organizacji produkcji 
Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji 
Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 
Specjaliści telekomunikacji 

Spedytorzy i logistycy 
Szefowie kuchni 
Tapicerzy 

Technicy elektrycy 

Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 
Terapeuci zajęciowi 
Weterynarze 
Windykatorzy 

Architekci krajobrazu Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Pracownicy socjalni 
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Murarze i tynkarze Robotnicy leśni 

Cukiernicy Nauczyciele nauczania początkowego Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Ekonomiści Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Rolnicy i hodowcy 
Farmaceuci Nauczyciele przedszkoli Specjaliści administracji publicznej 

Filolodzy i tłumacze Ogrodnicy i sadownicy Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 
Geodeci i kartografowie Opiekunki dziecięce Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Sprzątaczki i pokojowe 
Inżynierowie chemicy i chemicy Pedagodzy Sprzedawcy i kasjerzy 
Inżynierowie inżynierii środowiska Pomoce kuchenne Ślusarze 

Kelnerzy i barmani Pomoce w gospodarstwie domowym Technicy budownictwa 
Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy administracyjni i biurowi Technicy informatycy 
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Technicy mechanicy 

Kucharze Pracownicy ds. budownictwa drogowego Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 
Malarze budowlani Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych  

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Barometr zawodów 2017 
powiat krakowski 

www.barometrzawodow.pl 
 

Administratorzy stron internetowych Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

ankieterzy, teleankieterzy 

Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Przedstawiciele handlowi 

Psycholodzy i psychoterapeuci 

Ratownicy medyczni 

Recepcjoniści i rejestratorzy 

Robotnicy budowlani 

Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Rolnicy i hodowcy 

Samodzielni księgowi 

Sekretarki i asystenci 

Spawacze 

Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
i rekrutacji 
Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Spedytorzy i logistycy 

Sprzątaczki i pokojowe 

Sprzedawcy i kasjerzy 

Szefowie kuchni 

Tapicerzy 
Technicy elektrycy 

Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Agenci ubezpieczeniowi Mechanicy pojazdów samochodowych 
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Monterzy instalacji budowlanych 
teleinformatycznych Monterzy okien i szklarze 
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Murarze i tynkarze 
Asystenci i technicy dentystyczni Nauczyciele języków obcych i lektorzy 
Betoniarze i zbrojarze Nauczyciele nauczania początkowego 
Blacharze i lakiernicy samochodowi Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
Brukarze Nauczyciele przedmiotów zawodowych 
Cieśle i stolarze budowlani Nauczyciele przedszkoli 
Dekarze i blacharze budowlani Ogrodnicy i sadownicy 
Elektromechanicy i elektromonterzy Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 
Fizjoterapeuci i masażyści Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru 
Fryzjerzy Operatorzy obrabiarek skrawających 
Graficy komputerowi Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej 
Inżynierowie chemicy i chemicy Optycy i pracownicy wytwarzający protezy 
Kamieniarze Pielęgniarki i położne 
Kelnerzy i barmani Pomoce kuchenne 
Kierowcy autobusów Posadzkarze 
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Pracownicy ds. finansowo‑księgowych ze znajomością 
Kierownicy budowy języków obcych 
Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 
Kierownicy ds. usług Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych 
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy obsługi ruchu lotniczego 
Kucharze Pracownicy ochrony fizycznej 
Magazynierzy Pracownicy poligraficzni 

Masarze i przetwórcy ryb Pracownicy socjalni 

Architekci i urbaniści Lakiernicy Pracownicy myjni, pralni i prasowalni 

Pracownicy obsługi ruchu szynowego 

Pracownicy poczty 

Pracownicy przetwórstwa metali 

Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Pracownicy sprzedaży internetowej 

Pracownicy zajmujący się zwierzętami 

Prawnicy 

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Robotnicy leśni 

Robotnicy obróbki skóry 

Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

społeczno‑ekonomicznych 

Specjaliści ds. finansowych 

Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Specjaliści telekomunikacji 

Ślusarze 

Technicy budownictwa 

Technicy informatycy 

Terapeuci zajęciowi 

Weterynarze 

Windykatorzy 
Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Architekci krajobrazu Lekarze 
Archiwiści i muzealnicy Listonosze i kurierzy 
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Malarze budowlani 
naukowej Meteorolodzy, geolodzy, geografowie 
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Monterzy elektronicy 
Cukiernicy Monterzy konstrukcji metalowych 
Dentyści Monterzy maszyn i urządzeń 
Diagności samochodowi Nauczyciele szkół specjalnych 
Dziennikarze i redaktorzy Obuwnicy 
Farmaceuci Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych 
Filolodzy i tłumacze i kamiennych 
Floryści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych 
Fotografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 
Geodeci i kartografowie i tworzyw sztucznych 
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Operatorzy maszyn włókienniczych 
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych 
Inspektorzy nadzoru budowlanego Opiekunki dziecięce 
Instruktorzy nauki jazdy Piekarze 
Instruktorzy rekreacji i sportu Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków 
Inżynierowie budownictwa Pomoce w gospodarstwie domowym 
Inżynierowie elektrycy i energetycy Pozostali specjaliści edukacji 
Inżynierowie mechanicy Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi 
Kierowcy samochodów osobowych turystycznej 
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy ds. budownictwa drogowego 
Kierownicy sprzedaży Pracownicy ds. jakości 

Kosmetyczki Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP 

Ekonomiści Pedagodzy Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pracownicy administracyjni i biurowi Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Inżynierowie inżynierii środowiska Pracownicy służb mundurowych Technicy mechanicy 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Specjaliści administracji publicznej  

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 

Urząd 

Pracy Powiatu 
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Barometr zawodów 2017 
miasto Kraków 

www.barometrzawodow.pl 
 

Agenci ubezpieczeniowi Masarze i przetwórcy ryb Pracownicy poligraficzni 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Mechanicy pojazdów samochodowych Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

teleinformatycznych Monterzy instalacji budowlanych Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

Betoniarze i zbrojarze Monterzy konstrukcji metalowych ankieterzy, teleankieterzy 

Blacharze i lakiernicy samochodowi Murarze i tynkarze Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Brukarze Nauczyciele języków obcych i lektorzy Przedstawiciele handlowi 

Cieśle i stolarze budowlani Nauczyciele przedszkoli Robotnicy budowlani 

Cukiernicy Operatorzy aparatury medycznej Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Dekarze i blacharze budowlani Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Samodzielni księgowi 

Elektromechanicy i elektromonterzy Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Sekretarki i asystenci 

Fryzjerzy Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Spawacze 

Graficy komputerowi Optycy i pracownicy wytwarzający protezy Specjaliści ds. finansowych 

Kelnerzy i barmani Piekarze Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Kierowcy autobusów Pielęgniarki i położne Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Pomoce kuchenne i rekrutacji 

Kierownicy budowy Posadzkarze Spedytorzy i logistycy 

Kosmetyczki Pracownicy ds. budownictwa drogowego Sprzątaczki i pokojowe 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy ds. finansowo‑księgowych ze znajomością Sprzedawcy i kasjerzy 

Kucharze języków obcych Szefowie kuchni 

Lakiernicy Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Ślusarze 

Lekarze Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Technicy elektrycy 

Listonosze i kurierzy Pracownicy myjni, pralni i prasowalni Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Magazynierzy Pracownicy ochrony fizycznej Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Administratorzy stron internetowych Malarze budowlani Pracownicy obsługi ruchu szynowego 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Marynarze, pracownicy obsługi statków i portów Pracownicy poczty 

Archiwiści i muzealnicy Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy przetwórstwa metali 

Asystenci i technicy dentystyczni Monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy służb mundurowych 

Dentyści Monterzy okien i szklarze Pracownicy sprzedaży internetowej 

Diagności samochodowi Nauczyciele nauczania początkowego Pracownicy zajmujący się zwierzętami 

Farmaceuci Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Floryści Nauczyciele przedmiotów zawodowych Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Fotografowie Nauczyciele szkół specjalnych Ratownicy medyczni 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Obuwnicy Recepcjoniści i rejestratorzy 

Instruktorzy nauki jazdy Ogrodnicy i sadownicy Rolnicy i hodowcy 

Instruktorzy rekreacji i sportu Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Inżynierowie elektrycy i energetycy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Inżynierowie mechanicy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Kamieniarze tworzyw sztucznych Specjaliści telekomunikacji 

Kierowcy samochodów osobowych Operatorzy obrabiarek skrawających Technicy informatycy 

Kierownicy ds. produkcji Opiekunki dziecięce Terapeuci zajęciowi 

Kierownicy ds. usług Pomoce w gospodarstwie domowym Weterynarze 

Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pozostali specjaliści edukacji Windykatorzy 

Kierownicy sprzedaży Pracownicy ds. jakości Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP  

Architekci i urbaniści Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Pracownicy socjalni 

Architekci krajobrazu Inżynierowie budownictwa Prawnicy 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Inżynierowie chemicy i chemicy Psycholodzy i psychoterapeuci 

naukowej Inżynierowie inżynierii środowiska Robotnicy obróbki skóry 

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

Dziennikarze i redaktorzy Monterzy elektronicy społeczno‑ekonomicznych 

Ekonomiści Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Specjaliści administracji publicznej 

Filolodzy i tłumacze Pedagodzy Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Fizjoterapeuci i masażyści Pracownicy administracyjni i biurowi Technicy budownictwa 

Geodeci i kartografowie Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Technicy mechanicy 

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 

Grodzki 

Urząd Pracy 
                                                                                     w Krakowie 

Realizator badania Koordynator wojewódzki 
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powiat limanowski 
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Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Kucharze Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

teleinformatycznych Lekarze Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

Betoniarze i zbrojarze Magazynierzy ankieterzy, teleankieterzy 

Cieśle i stolarze budowlani Masarze i przetwórcy ryb Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Diagności samochodowi Monterzy instalacji budowlanych Przedstawiciele handlowi 

Elektromechanicy i elektromonterzy Obuwnicy Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Fizjoterapeuci i masażyści Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Samodzielni księgowi 

Graficy komputerowi Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Spawacze 

Inżynierowie budownictwa i tworzyw sztucznych Spedytorzy i logistycy 

Kierowcy autobusów Operatorzy obrabiarek skrawających Szefowie kuchni 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Piekarze Tapicerzy 

Kierownicy budowy Pielęgniarki i położne Technicy elektrycy 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy ds. budownictwa drogowego Terapeuci zajęciowi 

Administratorzy stron internetowych Kierownicy sprzedaży Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP 

Agenci ubezpieczeniowi Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Kosmetyczki Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych 

Architekci i urbaniści Lakiernicy Pracownicy myjni, pralni i prasowalni 

Architekci krajobrazu Listonosze i kurierzy Pracownicy ochrony fizycznej 

Archiwiści i muzealnicy Malarze budowlani Pracownicy poczty 

Asystenci i technicy dentystyczni Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy poligraficzni 

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Mechanicy pojazdów samochodowych Pracownicy przetwórstwa metali 

Blacharze i lakiernicy samochodowi Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Pracownicy służb mundurowych 

Brukarze Monterzy elektronicy Pracownicy socjalni 

Cukiernicy Monterzy konstrukcji metalowych Pracownicy sprzedaży internetowej 

Dekarze i blacharze budowlani Monterzy maszyn i urządzeń Prawnicy 

Dentyści Monterzy okien i szklarze Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Dziennikarze i redaktorzy Murarze i tynkarze Psycholodzy i psychoterapeuci 

Farmaceuci Nauczyciele języków obcych i lektorzy Ratownicy medyczni 

Floryści Nauczyciele nauczania początkowego Recepcjoniści i rejestratorzy 

Fotografowie Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Robotnicy budowlani 

Fryzjerzy Nauczyciele przedmiotów zawodowych Robotnicy leśni 

Geodeci i kartografowie Nauczyciele przedszkoli Specjaliści ds. finansowych 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Nauczyciele szkół specjalnych Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Ogrodnicy i sadownicy Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Instruktorzy nauki jazdy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Instruktorzy rekreacji i sportu i kamiennych i rekrutacji 

Inżynierowie chemicy i chemicy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Inżynierowie elektrycy i energetycy Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Inżynierowie inżynierii środowiska Opiekunki dziecięce Specjaliści telekomunikacji 

Inżynierowie mechanicy Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Sprzedawcy i kasjerzy 

Kamieniarze Optycy i pracownicy wytwarzający protezy Ślusarze 

Kelnerzy i barmani Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Kierowcy samochodów osobowych Pomoce kuchenne Weterynarze 

Kierownicy ds. produkcji Posadzkarze Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Kierownicy ds. usług Pozostali specjaliści edukacji Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy ds. jakości  

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Pracownicy administracyjni i biurowi Specjaliści technologii żywności i żywienia 

naukowej Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Sprzątaczki i pokojowe 

Ekonomiści Rolnicy i hodowcy Technicy budownictwa 

Filolodzy i tłumacze Sekretarki i asystenci Technicy informatycy 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Socjolodzy i specjaliści ds. badań Technicy mechanicy 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących społeczno‑ekonomicznych  

Pedagodzy Specjaliści administracji publicznej  

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Barometr zawodów 2017 
powiat miechowski 
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Blacharze i lakiernicy samochodowi Mechanicy pojazdów samochodowych Robotnicy budowlani 

Brukarze Nauczyciele języków obcych i lektorzy Samodzielni księgowi 

Fizjoterapeuci i masażyści Nauczyciele przedszkoli Spawacze 

Fryzjerzy Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Spedytorzy i logistycy 

Kamieniarze Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Sprzedawcy i kasjerzy 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych i tworzyw sztucznych Szefowie kuchni 

Kierownicy budowy Piekarze Ślusarze 

Kosmetyczki Pielęgniarki i położne Technicy elektrycy 

Kucharze Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Terapeuci zajęciowi 

Lakiernicy Przedstawiciele handlowi Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Masarze i przetwórcy ryb Psycholodzy i psychoterapeuci  

Administratorzy stron internetowych Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy myjni, pralni i prasowalni 

Agenci ubezpieczeniowi Kierownicy sprzedaży Pracownicy obsługi ruchu szynowego 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy ochrony fizycznej 

teleinformatycznych Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy poczty 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Lekarze Pracownicy poligraficzni 

Architekci i urbaniści Listonosze i kurierzy Pracownicy przetwórstwa metali 

Archiwiści i muzealnicy Magazynierzy Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Betoniarze i zbrojarze Malarze budowlani Pracownicy socjalni 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Monterzy elektronicy Pracownicy sprzedaży internetowej 

naukowej Monterzy instalacji budowlanych Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Monterzy maszyn i urządzeń ankieterzy, teleankieterzy 

Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Monterzy okien i szklarze Pracownicy zajmujący się zwierzętami 

Cieśle i stolarze budowlani Murarze i tynkarze Prawnicy 

Cukiernicy Nauczyciele nauczania początkowego Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Dekarze i blacharze budowlani Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Dentyści Nauczyciele przedmiotów zawodowych Ratownicy medyczni 

Diagności samochodowi Nauczyciele szkół specjalnych Recepcjoniści i rejestratorzy 

Dziennikarze i redaktorzy Ogrodnicy i sadownicy Robotnicy leśni 

Elektromechanicy i elektromonterzy Operatorzy aparatury medycznej Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Farmaceuci Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Sekretarki i asystenci 

Filolodzy i tłumacze i kamiennych Specjaliści ds. finansowych 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Floryści Operatorzy obrabiarek skrawających Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Fotografowie Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Geodeci i kartografowie Opiekunki dziecięce Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej i rekrutacji 

Graficy komputerowi Optycy i pracownicy wytwarzający protezy Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Instruktorzy nauki jazdy Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Instruktorzy rekreacji i sportu Pomoce kuchenne Specjaliści telekomunikacji 

Inżynierowie budownictwa Posadzkarze Sprzątaczki i pokojowe 

Inżynierowie elektrycy i energetycy Pozostali specjaliści edukacji Tapicerzy 

Inżynierowie mechanicy Pracownicy administracyjni i biurowi Technicy budownictwa 

Kelnerzy i barmani Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi Technicy informatycy 

Kierowcy autobusów turystycznej Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy ds. budownictwa drogowego Weterynarze 

Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Kierownicy ds. usług Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych  

Asystenci i technicy dentystyczni Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

Ekonomiści Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących społeczno‑ekonomicznych 

Inżynierowie chemicy i chemicy Pedagodzy Specjaliści administracji publicznej 

Inżynierowie inżynierii środowiska Rolnicy i hodowcy Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Mechanicy maszyn i urządzeń  Technicy mechanicy 

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Barometr zawodów 2017 
powiat myślenicki 

www.barometrzawodow.pl 
 

Administratorzy stron internetowych Kosmetyczki Posadzkarze 
Blacharze i lakiernicy samochodowi Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy poligraficzni 
Cukiernicy Kucharze Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 
Dekarze i blacharze budowlani Lakiernicy Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 
Diagności samochodowi Masarze i przetwórcy ryb Samodzielni księgowi 
Fryzjerzy Monterzy okien i szklarze Spawacze 
Graficy komputerowi Nauczyciele języków obcych i lektorzy Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa Nauczyciele przedszkoli Szefowie kuchni 
Kierowcy autobusów Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Tapicerzy 
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników Operatorzy obrabiarek skrawających Technicy elektrycy 
siodłowych Piekarze Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Kierownicy budowy Pielęgniarki i położne  

Agenci ubezpieczeniowi Listonosze i kurierzy Pracownicy poczty 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Magazynierzy Pracownicy przetwórstwa metali 

teleinformatycznych Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Pracownicy służb mundurowych 
Architekci i urbaniści Monterzy elektronicy Pracownicy socjalni 

Architekci krajobrazu Monterzy instalacji budowlanych Pracownicy sprzedaży internetowej 

Archiwiści i muzealnicy Monterzy konstrukcji metalowych Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

Asystenci i technicy dentystyczni Monterzy maszyn i urządzeń ankieterzy, teleankieterzy 
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Murarze i tynkarze Pracownicy zajmujący się zwierzętami 

naukowej Nauczyciele nauczania początkowego Prawnicy 

Brukarze Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Przedstawiciele handlowi 

Cieśle i stolarze budowlani Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Psycholodzy i psychoterapeuci 
Dentyści Nauczyciele przedmiotów zawodowych Ratownicy medyczni 

Dziennikarze i redaktorzy Nauczyciele szkół specjalnych Recepcjoniści i rejestratorzy 

Elektromechanicy i elektromonterzy Operatorzy aparatury medycznej Robotnicy budowlani 

Farmaceuci Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Fizjoterapeuci i masażyści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Robotnicy obróbki skóry 

Floryści i kamiennych Sekretarki i asystenci 

Fotografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Specjaliści administracji publicznej 

Geodeci i kartografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Specjaliści ds. finansowych 
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy i tworzyw sztucznych Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Instruktorzy nauki jazdy Opiekunki dziecięce Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Instruktorzy rekreacji i sportu Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
Inżynierowie elektrycy i energetycy Optycy i pracownicy wytwarzający protezy i rekrutacji 

Inżynierowie inżynierii środowiska Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Specjaliści telekomunikacji 

Inżynierowie mechanicy Pomoce kuchenne Spedytorzy i logistycy 

Kamieniarze Pomoce w gospodarstwie domowym Sprzątaczki i pokojowe 
Kelnerzy i barmani Pracownicy administracyjni i biurowi Sprzedawcy i kasjerzy 

Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy ds. budownictwa drogowego Technicy informatycy 

Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. jakości Weterynarze 

Kierownicy ds. usług Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Windykatorzy 
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Kierownicy sprzedaży Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy myjni, pralni i prasowalni  

Lekarze Pracownicy ochrony fizycznej  

Betoniarze i zbrojarze Obuwnicy Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Ogrodnicy i sadownicy Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Ekonomiści Pedagodzy Ślusarze 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Technicy budownictwa 
Inżynierowie chemicy i chemicy Robotnicy leśni Technicy mechanicy 

Malarze budowlani Rolnicy i hodowcy Terapeuci zajęciowi 

Mechanicy pojazdów samochodowych Socjolodzy i specjaliści ds. badań  

 społeczno‑ekonomicznych  

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Barometr zawodów 2017 
powiat nowosądecki 

www.barometrzawodow.pl 
 

Administratorzy stron internetowych Kierownicy budowy Pracownicy ds. finansowo‑księgowych ze znajomością 
Agenci ubezpieczeniowi Krawcy i pracownicy produkcji odzieży języków obcych 
Betoniarze i zbrojarze Kucharze Pracownicy przetwórstwa metali 
Blacharze i lakiernicy samochodowi Lakiernicy Pracownicy sprzedaży internetowej 
Brukarze Lekarze Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 
Cieśle i stolarze budowlani Malarze budowlani Przedstawiciele handlowi 
Cukiernicy Masarze i przetwórcy ryb Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Dekarze i blacharze budowlani Mechanicy pojazdów samochodowych Samodzielni księgowi 
Dentyści Monterzy instalacji budowlanych Spawacze 
Diagności samochodowi Monterzy okien i szklarze Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
Elektromechanicy i elektromonterzy Murarze i tynkarze i rekrutacji 
Farmaceuci Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 
Fryzjerzy Nauczyciele przedmiotów zawodowych Specjaliści telekomunikacji 
Graficy komputerowi Operatorzy aparatury medycznej Spedytorzy i logistycy 
Inspektorzy nadzoru budowlanego Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Szefowie kuchni 
Instruktorzy rekreacji i sportu Operatorzy obrabiarek skrawających Ślusarze 
Inżynierowie budownictwa Optycy i pracownicy wytwarzający protezy Tapicerzy 
Inżynierowie elektrycy i energetycy Piekarze Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 
Inżynierowie mechanicy Pielęgniarki i położne Terapeuci zajęciowi 
Kierowcy autobusów Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Weterynarze 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Posadzkarze  

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Listonosze i kurierzy Pracownicy ochrony fizycznej 
teleinformatycznych Magazynierzy Pracownicy poczty 
Architekci i urbaniści Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy poligraficzni 
Architekci krajobrazu Monterzy elektronicy Pracownicy przetwórstwa spożywczego 
Archiwiści i muzealnicy Monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 
Asystenci i technicy dentystyczni Nauczyciele przedszkoli ankieterzy, teleankieterzy 
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Nauczyciele szkół specjalnych Pracownicy zajmujący się zwierzętami 
naukowej Obuwnicy Prawnicy 
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Ogrodnicy i sadownicy Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 
Dziennikarze i redaktorzy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Recepcjoniści i rejestratorzy 
Fotografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Robotnicy budowlani 
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy i tworzyw sztucznych Robotnicy leśni 
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Robotnicy obróbki skóry 
Instruktorzy nauki jazdy Opiekunki dziecięce Sekretarki i asystenci 
Kamieniarze Pomoce w gospodarstwie domowym Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 
Kelnerzy i barmani Pozostali specjaliści edukacji Specjaliści ds. rynku nieruchomości 
Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy ds. budownictwa drogowego Sprzedawcy i kasjerzy 
Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. jakości Technicy budownictwa 
Kierownicy ds. usług Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Technicy elektrycy 
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Technicy informatycy 
Kierownicy sprzedaży Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Windykatorzy 
Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy myjni, pralni i prasowalni Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Kosmetyczki Pracownicy obsługi ruchu szynowego Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Monterzy konstrukcji metalowych Pracownicy służb mundurowych 

Ekonomiści Nauczyciele języków obcych i lektorzy Pracownicy socjalni 

Filolodzy i tłumacze Nauczyciele nauczania początkowego Psycholodzy i psychoterapeuci 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Ratownicy medyczni 

Fizjoterapeuci i masażyści Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Rolnicy i hodowcy 

Floryści Pedagodzy Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

Geodeci i kartografowie Pomoce kuchenne społeczno‑ekonomicznych 

Inżynierowie chemicy i chemicy Pracownicy administracyjni i biurowi Specjaliści administracji publicznej 

Inżynierowie inżynierii środowiska Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi Specjaliści ds. finansowych 

Meteorolodzy, geolodzy, geografowie turystycznej Specjaliści ds. organizacji produkcji 

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Barometr zawodów 2017 
miasto Nowy Sącz 

www.barometrzawodow.pl 
 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów 

teleinformatycznych 

Betoniarze i zbrojarze 

Blacharze i lakiernicy samochodowi 

Brukarze 

Cieśle i stolarze budowlani 

Dekarze i blacharze budowlani 

Diagności samochodowi 

Elektromechanicy i elektromonterzy 

Graficy komputerowi 

Inżynierowie budownictwa 

Inżynierowie elektrycy i energetycy 

Kelnerzy i barmani 

Kierowcy autobusów 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników 

siodłowych 

Kierownicy budowy 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży 

Kucharze 

Lakiernicy 

Lekarze 

Magazynierzy 

Malarze budowlani 

Masarze i przetwórcy ryb 

Mechanicy pojazdów samochodowych 

Monterzy elektronicy 

Monterzy instalacji budowlanych 

Monterzy konstrukcji metalowych 

Monterzy okien i szklarze 

Murarze i tynkarze 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Nauczyciele szkół specjalnych 

Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 

Operatorzy obrabiarek skrawających 

Piekarze 

Pielęgniarki i położne 

Pomoce kuchenne 

Posadzkarze 

Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 

Pracownicy przetwórstwa metali 

Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Przedstawiciele handlowi 

Robotnicy budowlani 

Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Robotnicy obróbki skóry 

Samodzielni księgowi 

Spawacze 

Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Spedytorzy i logistycy 

Szefowie kuchni 

Tapicerzy 

Technicy elektrycy 

Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Weterynarze 

Administratorzy stron internetowych Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy poczty 

Agenci ubezpieczeniowi Kierownicy sprzedaży Pracownicy poligraficzni 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Architekci i urbaniści Kosmetyczki Pracownicy służb mundurowych 

Architekci krajobrazu Listonosze i kurierzy Pracownicy sprzedaży internetowej 

Archiwiści i muzealnicy Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

Asystenci i technicy dentystyczni Monterzy maszyn i urządzeń ankieterzy, teleankieterzy 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Nauczyciele języków obcych i lektorzy Prawnicy 

naukowej Nauczyciele przedszkoli Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Obuwnicy Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Cukiernicy Operatorzy aparatury medycznej Psycholodzy i psychoterapeuci 

Dentyści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Ratownicy medyczni 

Dziennikarze i redaktorzy i kamiennych Recepcjoniści i rejestratorzy 

Farmaceuci Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Sekretarki i asystenci 

Fizjoterapeuci i masażyści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

Floryści i tworzyw sztucznych społeczno‑ekonomicznych 

Fotografowie Operatorzy maszyn włókienniczych Specjaliści ds. finansowych 

Fryzjerzy Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych Opiekunki dziecięce Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Instruktorzy nauki jazdy Optycy i pracownicy wytwarzający protezy i rekrutacji 

Instruktorzy rekreacji i sportu Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Specjaliści telekomunikacji 

Inżynierowie chemicy i chemicy Pozostali specjaliści edukacji Sprzedawcy i kasjerzy 

Inżynierowie mechanicy Pracownicy ds. budownictwa drogowego Ślusarze 

Kamieniarze Pracownicy ds. jakości Technicy informatycy 

Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Terapeuci zajęciowi 

Kierownicy ds. usług Pracownicy obsługi ruchu szynowego  

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Nauczyciele nauczania początkowego Pracownicy socjalni 

Ekonomiści Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Specjaliści administracji publicznej 

Filolodzy i tłumacze Pedagodzy Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pracownicy administracyjni i biurowi Sprzątaczki i pokojowe 

Geodeci i kartografowie Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi Technicy budownictwa 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy turystycznej Technicy mechanicy 

Inżynierowie inżynierii środowiska Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy myjni, pralni i prasowalni Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Pracownicy ochrony fizycznej  

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 

 

  
 

 
 

  
  

Realizator badania Koordynator wojewódzki 
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Barometr zawodów 2017 
powiat nowotarski 

www.barometrzawodow.pl 
 

Blacharze i lakiernicy samochodowi 
Brukarze 
Cukiernicy 

Diagności samochodowi 
Farmaceuci 
Fryzjerzy 

Kelnerzy i barmani 

Kierowcy autobusów 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży 
Kucharze 

Masarze i przetwórcy ryb 
Mechanicy pojazdów samochodowych 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
Obuwnicy 
Piekarze 

Pielęgniarki i położne 
Robotnicy leśni 
Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Samodzielni księgowi 
Szefowie kuchni 
Technicy mechanicy 

Administratorzy stron internetowych Listonosze i kurierzy Pracownicy przetwórstwa metali 
Agenci ubezpieczeniowi Magazynierzy Pracownicy przetwórstwa spożywczego 
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Malarze budowlani Pracownicy służb mundurowych 
teleinformatycznych Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy socjalni 
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Pracownicy sprzedaży internetowej 
Architekci i urbaniści Monterzy elektronicy Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 
Architekci krajobrazu Monterzy instalacji budowlanych ankieterzy, teleankieterzy 
Archiwiści i muzealnicy Monterzy konstrukcji metalowych Pracownicy zajmujący się zwierzętami 
Asystenci i technicy dentystyczni Monterzy maszyn i urządzeń Prawnicy 
Betoniarze i zbrojarze Monterzy okien i szklarze Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Murarze i tynkarze Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 
naukowej Nauczyciele nauczania początkowego Przedstawiciele handlowi 
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Nauczyciele przedmiotów zawodowych Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Nauczyciele przedszkoli Psycholodzy i psychoterapeuci 
Cieśle i stolarze budowlani Nauczyciele szkół specjalnych Ratownicy medyczni 
Dekarze i blacharze budowlani Ogrodnicy i sadownicy Recepcjoniści i rejestratorzy 
Dentyści Operatorzy aparatury medycznej Robotnicy budowlani 
Dziennikarze i redaktorzy Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Robotnicy obróbki skóry 
Elektromechanicy i elektromonterzy Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru Rolnicy i hodowcy 
Filolodzy i tłumacze Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Sekretarki i asystenci 
Fizjoterapeuci i masażyści i kamiennych Socjolodzy i specjaliści ds. badań 
Floryści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych społeczno‑ekonomicznych 
Fotografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Spawacze 
Geodeci i kartografowie i tworzyw sztucznych Specjaliści ds. finansowych 
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Operatorzy maszyn włókienniczych Specjaliści ds. organizacji produkcji 
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych Operatorzy obrabiarek skrawających Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 
Graficy komputerowi Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści ds. rynku nieruchomości 
Inspektorzy nadzoru budowlanego Opiekunki dziecięce Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
Instruktorzy nauki jazdy Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej i rekrutacji 
Instruktorzy rekreacji i sportu Optycy i pracownicy wytwarzający protezy Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 
Inżynierowie budownictwa Pedagodzy Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 
Inżynierowie chemicy i chemicy Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Specjaliści technologii żywności i żywienia 
Inżynierowie elektrycy i energetycy Pomoce kuchenne Specjaliści telekomunikacji 
Inżynierowie inżynierii środowiska Pomoce w gospodarstwie domowym Spedytorzy i logistycy 
Inżynierowie mechanicy Posadzkarze Sprzątaczki i pokojowe 
Kamieniarze Pozostali specjaliści edukacji Ślusarze 
Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy ds. budownictwa drogowego Tapicerzy 
Kierownicy budowy Pracownicy ds. jakości Technicy budownictwa 
Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Technicy elektrycy 
Kierownicy ds. usług Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Technicy informatycy 
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 
Kierownicy sprzedaży Pracownicy myjni, pralni i prasowalni Terapeuci zajęciowi 
Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy obsługi ruchu szynowego Weterynarze 
Kosmetyczki Pracownicy ochrony fizycznej Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 
Lakiernicy Pracownicy poczty Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Lekarze Pracownicy poligraficzni  

Ekonomiści 
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy 

Nauczyciele języków obcych i lektorzy 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 
Pracownicy administracyjni i biurowi 
Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej 

Specjaliści administracji publicznej 
Sprzedawcy i kasjerzy 

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Betoniarze i zbrojarze Mechanicy pojazdów samochodowych Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

Brukarze Monterzy instalacji budowlanych ankieterzy, teleankieterzy 

Cieśle i stolarze budowlani Monterzy maszyn i urządzeń Przedstawiciele handlowi 

Dekarze i blacharze budowlani Monterzy okien i szklarze Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Elektromechanicy i elektromonterzy Murarze i tynkarze Samodzielni księgowi 

Fryzjerzy Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Spawacze 

Inżynierowie budownictwa Operatorzy obrabiarek skrawających Spedytorzy i logistycy 

Inżynierowie mechanicy Piekarze Szefowie kuchni 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Pielęgniarki i położne Ślusarze 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy obsługi ruchu szynowego Technicy elektrycy 

Lekarze Pracownicy poligraficzni Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Masarze i przetwórcy ryb  

Administratorzy stron internetowych Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy ochrony fizycznej 

Agenci ubezpieczeniowi Kosmetyczki Pracownicy poczty 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Listonosze i kurierzy Pracownicy przetwórstwa metali 

teleinformatycznych Magazynierzy Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Malarze budowlani Pracownicy służb mundurowych 

Architekci i urbaniści Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy socjalni 

Archiwiści i muzealnicy Monterzy elektronicy Pracownicy sprzedaży internetowej 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Monterzy konstrukcji metalowych Pracownicy zajmujący się zwierzętami 

naukowej Nauczyciele języków obcych i lektorzy Prawnicy 

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Blacharze i lakiernicy samochodowi Nauczyciele przedmiotów zawodowych Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Nauczyciele przedszkoli Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Dentyści Nauczyciele szkół specjalnych Psycholodzy i psychoterapeuci 

Diagności samochodowi Ogrodnicy i sadownicy Ratownicy medyczni 

Dziennikarze i redaktorzy Operatorzy aparatury medycznej Recepcjoniści i rejestratorzy 

Farmaceuci Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru Robotnicy budowlani 

Fizjoterapeuci i masażyści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Robotnicy leśni 

Floryści i kamiennych Sekretarki i asystenci 

Fotografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Specjaliści ds. finansowych 

Geodeci i kartografowie i tworzyw sztucznych Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Operatorzy maszyn włókienniczych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Graficy komputerowi Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Opiekunki dziecięce Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Instruktorzy nauki jazdy Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej i rekrutacji 

Instruktorzy rekreacji i sportu Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Specjaliści telekomunikacji 

Inżynierowie elektrycy i energetycy Pomoce kuchenne Sprzedawcy i kasjerzy 

Kamieniarze Posadzkarze Tapicerzy 

Kelnerzy i barmani Pracownicy administracyjni i biurowi Technicy informatycy 

Kierowcy autobusów Pracownicy ds. budownictwa drogowego Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. jakości Terapeuci zajęciowi 

Kierownicy ds. usług Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Weterynarze 

Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Kierownicy sprzedaży Pracownicy myjni, pralni i prasowalni  

Architekci krajobrazu Kucharze Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

Asystenci i technicy dentystyczni Lakiernicy społeczno‑ekonomicznych 

Cukiernicy Nauczyciele nauczania początkowego Specjaliści administracji publicznej 

Ekonomiści Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Filolodzy i tłumacze Pedagodzy Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych turystycznej Sprzątaczki i pokojowe 

Inżynierowie chemicy i chemicy Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Technicy budownictwa 

Inżynierowie inżynierii środowiska Rolnicy i hodowcy Technicy mechanicy 

Kierowcy samochodów osobowych  

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Agenci ubezpieczeniowi Kierownicy budowy Piekarze 

Betoniarze i zbrojarze Kierownicy sprzedaży Pielęgniarki i położne 
Brukarze Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pomoce kuchenne 
Cieśle i stolarze budowlani Kucharze Posadzkarze 

Cukiernicy Lekarze Pracownicy obsługi ruchu szynowego 
Dekarze i blacharze budowlani Masarze i przetwórcy ryb Przedstawiciele handlowi 
Fryzjerzy Mechanicy pojazdów samochodowych Robotnicy budowlani 

Graficy komputerowi Murarze i tynkarze Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Inżynierowie budownictwa Nauczyciele języków obcych i lektorzy Samodzielni księgowi 
Kamieniarze Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Spawacze 

Kelnerzy i barmani Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Sprzedawcy i kasjerzy 
Kierowcy autobusów Operatorzy obrabiarek skrawających Szefowie kuchni 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Administratorzy stron internetowych Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy służb mundurowych 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Pracownicy socjalni 
teleinformatycznych Monterzy elektronicy Pracownicy sprzedaży internetowej 
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Monterzy instalacji budowlanych Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

Architekci i urbaniści Monterzy konstrukcji metalowych ankieterzy, teleankieterzy 
Architekci krajobrazu Monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy zajmujący się zwierzętami 
Archiwiści i muzealnicy Monterzy okien i szklarze Prawnicy 

Asystenci i technicy dentystyczni Nauczyciele przedmiotów zawodowych Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Nauczyciele przedszkoli Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 
naukowej Nauczyciele szkół specjalnych Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Blacharze i lakiernicy samochodowi Obuwnicy Psycholodzy i psychoterapeuci 
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Ogrodnicy i sadownicy Ratownicy medyczni 
Dentyści Operatorzy aparatury medycznej Recepcjoniści i rejestratorzy 

Diagności samochodowi Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Robotnicy leśni 
Dziennikarze i redaktorzy i kamiennych Robotnicy obróbki skóry 
Elektromechanicy i elektromonterzy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Rolnicy i hodowcy 

Farmaceuci Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Sekretarki i asystenci 
Fizjoterapeuci i masażyści i tworzyw sztucznych Specjaliści ds. finansowych 
Floryści Operatorzy maszyn włókienniczych Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Fotografowie Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 
Geodeci i kartografowie Opiekunki dziecięce Specjaliści ds. rynku nieruchomości 
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Optycy i pracownicy wytwarzający protezy Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków i rekrutacji 
Instruktorzy nauki jazdy Pomoce w gospodarstwie domowym Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 
Instruktorzy rekreacji i sportu Pozostali specjaliści edukacji Specjaliści telekomunikacji 

Inżynierowie chemicy i chemicy Pracownicy administracyjni i biurowi Spedytorzy i logistycy 
Inżynierowie elektrycy i energetycy Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi Sprzątaczki i pokojowe 
Inżynierowie mechanicy turystycznej Ślusarze 

Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy ds. budownictwa drogowego Tapicerzy 
Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. jakości Technicy budownictwa 
Kierownicy ds. usług Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Technicy elektrycy 

Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Technicy mechanicy 
Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy myjni, pralni i prasowalni Terapeuci zajęciowi 
Kosmetyczki Pracownicy ochrony fizycznej Weterynarze 

Lakiernicy Pracownicy poczty Windykatorzy 
Listonosze i kurierzy Pracownicy poligraficzni Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 
Magazynierzy Pracownicy przetwórstwa metali Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Malarze budowlani Pracownicy przetwórstwa spożywczego  

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Nauczyciele nauczania początkowego Specjaliści administracji publicznej 
Ekonomiści Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 
Filolodzy i tłumacze Pedagodzy Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Technicy informatycy 
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych Socjolodzy i specjaliści ds. badań  

Inżynierowie inżynierii środowiska społeczno‑ekonomicznych  

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Brukarze 

Farmaceuci 

Fizjoterapeuci i masażyści 

Floryści 

Kierowcy autobusów 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 

Kosmetyczki 

Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 

Spawacze 

Technicy elektrycy 

Administratorzy stron internetowych Lekarze Pracownicy poczty 

Agenci ubezpieczeniowi Listonosze i kurierzy Pracownicy poligraficzni 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Magazynierzy Pracownicy przetwórstwa metali 

teleinformatycznych Malarze budowlani Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Masarze i przetwórcy ryb Pracownicy służb mundurowych 

Architekci i urbaniści Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy socjalni 

Architekci krajobrazu Mechanicy pojazdów samochodowych Pracownicy sprzedaży internetowej 

Archiwiści i muzealnicy Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

Asystenci i technicy dentystyczni Monterzy elektronicy ankieterzy, teleankieterzy 

Betoniarze i zbrojarze Monterzy instalacji budowlanych Pracownicy zajmujący się zwierzętami 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Monterzy konstrukcji metalowych Prawnicy 

naukowej Monterzy maszyn i urządzeń Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Monterzy okien i szklarze Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Blacharze i lakiernicy samochodowi Murarze i tynkarze Przedstawiciele handlowi 

Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Nauczyciele języków obcych i lektorzy Psycholodzy i psychoterapeuci 

Cieśle i stolarze budowlani Nauczyciele nauczania początkowego Ratownicy medyczni 

Cukiernicy Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Recepcjoniści i rejestratorzy 

Dekarze i blacharze budowlani Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Robotnicy budowlani 

Dentyści Nauczyciele przedmiotów zawodowych Robotnicy leśni 

Diagności samochodowi Nauczyciele przedszkoli Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Dziennikarze i redaktorzy Nauczyciele szkół specjalnych Robotnicy obróbki skóry 

Elektromechanicy i elektromonterzy Obuwnicy Rolnicy i hodowcy 

Filolodzy i tłumacze Ogrodnicy i sadownicy Samodzielni księgowi 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Operatorzy aparatury medycznej Sekretarki i asystenci 

Fotografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno‑ekonomicznych 

Fryzjerzy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Specjaliści administracji publicznej 

Geodeci i kartografowie i tworzyw sztucznych Specjaliści ds. finansowych 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Operatorzy obrabiarek skrawających Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Graficy komputerowi Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Opiekunki dziecięce Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Instruktorzy nauki jazdy Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Instruktorzy rekreacji i sportu Optycy i pracownicy wytwarzający protezy i rekrutacji 

Inżynierowie budownictwa Pedagodzy Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Inżynierowie chemicy i chemicy Piekarze Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Inżynierowie elektrycy i energetycy Pielęgniarki i położne Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Inżynierowie inżynierii środowiska Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Specjaliści telekomunikacji 

Inżynierowie mechanicy Pomoce kuchenne Spedytorzy i logistycy 

Kamieniarze Pomoce w gospodarstwie domowym Sprzątaczki i pokojowe 

Kelnerzy i barmani Posadzkarze Szefowie kuchni 

Kierowcy samochodów osobowych Pozostali specjaliści edukacji Ślusarze 

Kierownicy budowy Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi Tapicerzy 

Kierownicy ds. produkcji turystycznej Technicy budownictwa 

Kierownicy ds. usług Pracownicy ds. budownictwa drogowego Technicy informatycy 

Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy ds. jakości Technicy mechanicy 

Kierownicy sprzedaży Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Terapeuci zajęciowi 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Weterynarze 

Kucharze Pracownicy myjni, pralni i prasowalni Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Lakiernicy Pracownicy ochrony fizycznej Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Ekonomiści Pracownicy administracyjni i biurowi Sprzedawcy i kasjerzy 

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Barometr zawodów 2017 
powiat suski 

www.barometrzawodow.pl 
 

Betoniarze i zbrojarze Magazynierzy Pracownicy ochrony fizycznej 

Blacharze i lakiernicy samochodowi Monterzy elektronicy Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Cieśle i stolarze budowlani Monterzy instalacji budowlanych Przedstawiciele handlowi 

Diagności samochodowi Murarze i tynkarze Psycholodzy i psychoterapeuci 

Filolodzy i tłumacze Nauczyciele języków obcych i lektorzy Recepcjoniści i rejestratorzy 

Fryzjerzy Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Robotnicy budowlani 

Inżynierowie budownictwa Nauczyciele przedmiotów zawodowych Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Kierowcy autobusów Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Samodzielni księgowi 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Kierowcy samochodów osobowych i tworzyw sztucznych Spedytorzy i logistycy 

Kosmetyczki Piekarze Szefowie kuchni 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pielęgniarki i położne Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Lakiernicy Pomoce kuchenne  

Agenci ubezpieczeniowi Listonosze i kurierzy Pracownicy sprzedaży internetowej 

Architekci i urbaniści Malarze budowlani Prawnicy 

Architekci krajobrazu Mechanicy maszyn i urządzeń Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Archiwiści i muzealnicy Monterzy maszyn i urządzeń Ratownicy medyczni 

Asystenci i technicy dentystyczni Monterzy okien i szklarze Robotnicy leśni 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Nauczyciele przedszkoli Sekretarki i asystenci 

naukowej Nauczyciele szkół specjalnych Spawacze 

Brukarze Obuwnicy Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Dekarze i blacharze budowlani Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Elektromechanicy i elektromonterzy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Farmaceuci i kamiennych i rekrutacji 

Fizjoterapeuci i masażyści Operatorzy obrabiarek skrawających Sprzątaczki i pokojowe 

Fotografowie Opiekunki dziecięce Sprzedawcy i kasjerzy 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Ślusarze 

Graficy komputerowi Posadzkarze Technicy budownictwa 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Pracownicy ds. budownictwa drogowego Technicy elektrycy 

Instruktorzy rekreacji i sportu Pracownicy ds. jakości Technicy informatycy 

Kelnerzy i barmani Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Kierownicy budowy Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Terapeuci zajęciowi 

Kierownicy ds. produkcji Pracownicy poligraficzni Weterynarze 

Kierownicy ds. usług Pracownicy przetwórstwa metali Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Kierownicy sprzedaży Pracownicy przetwórstwa spożywczego  

Lekarze Pracownicy socjalni  

Cukiernicy Nauczyciele nauczania początkowego Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 

Ekonomiści Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Specjaliści administracji publicznej 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pedagodzy Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Kucharze Pozostali specjaliści edukacji Technicy mechanicy 

Masarze i przetwórcy ryb Pracownicy administracyjni i biurowi  

Mechanicy pojazdów samochodowych Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej  

 

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Barometr zawodów 2017 
powiat tarnowski i miasto Tarnów 

www.barometrzawodow.pl 
 

Agenci ubezpieczeniowi 

Brukarze 

Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła 

Cukiernicy 

Dekarze i blacharze budowlani 

Diagności samochodowi 

Elektromechanicy i elektromonterzy 

Graficy komputerowi 
Inżynierowie budownictwa 

Inżynierowie elektrycy i energetycy 

Kierowcy autobusów 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 

Kierownicy budowy 
Lekarze 

Monterzy instalacji budowlanych 

Monterzy konstrukcji metalowych 

Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 

Operatorzy obrabiarek skrawających 

Piekarze 

Posadzkarze 

Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Przedstawiciele handlowi 

Samodzielni księgowi 

Spawacze 

Spedytorzy i logistycy 

Szefowie kuchni 

Administratorzy stron internetowych Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy przetwórstwa metali 
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Mechanicy pojazdów samochodowych Pracownicy przetwórstwa spożywczego 
teleinformatycznych Monterzy elektronicy Pracownicy służb mundurowych 
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy socjalni 
Architekci i urbaniści Monterzy okien i szklarze Pracownicy sprzedaży internetowej 
Architekci krajobrazu Murarze i tynkarze Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 
Archiwiści i muzealnicy Nauczyciele języków obcych i lektorzy ankieterzy, teleankieterzy 
Asystenci i technicy dentystyczni Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Pracownicy zajmujący się zwierzętami 
Betoniarze i zbrojarze Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Prawnicy 
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Nauczyciele przedmiotów zawodowych Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 
Blacharze i lakiernicy samochodowi Nauczyciele szkół specjalnych Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 
Cieśle i stolarze budowlani Ogrodnicy i sadownicy Psycholodzy i psychoterapeuci 
Dentyści Operatorzy aparatury medycznej Ratownicy medyczni 
Dziennikarze i redaktorzy Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru Recepcjoniści i rejestratorzy 
Farmaceuci Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Robotnicy leśni 
Floryści i kamiennych Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Fotografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Rolnicy i hodowcy 
Fryzjerzy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Sekretarki i asystenci 
Geodeci i kartografowie i tworzyw sztucznych Specjaliści ds. finansowych 
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Operatorzy maszyn włókienniczych Specjaliści ds. organizacji produkcji 
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 
Inspektorzy nadzoru budowlanego Opiekunki dziecięce Specjaliści ds. rynku nieruchomości 
Instruktorzy nauki jazdy Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
Instruktorzy rekreacji i sportu Pielęgniarki i położne i rekrutacji 
Inżynierowie chemicy i chemicy Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 
Inżynierowie inżynierii środowiska Pomoce kuchenne Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 
Inżynierowie mechanicy Pomoce w gospodarstwie domowym Specjaliści technologii żywności i żywienia 
Kamieniarze Pozostali specjaliści edukacji Specjaliści telekomunikacji 
Kelnerzy i barmani Pracownicy ds. budownictwa drogowego Ślusarze 
Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. finansowo‑księgowych ze znajomością Tapicerzy 
Kierownicy ds. usług języków obcych Technicy elektrycy 
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy ds. jakości Technicy informatycy 
Kierownicy sprzedaży Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Technicy mechanicy 
Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 
Kosmetyczki Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Terapeuci zajęciowi 
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy myjni, pralni i prasowalni Weterynarze 
Lakiernicy Pracownicy obsługi ruchu szynowego Windykatorzy 
Listonosze i kurierzy Pracownicy ochrony fizycznej Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 
Malarze budowlani Pracownicy poczty Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Masarze i przetwórcy ryb Pracownicy poligraficzni  

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Kucharze Robotnicy budowlani 
naukowej Magazynierzy Socjolodzy i specjaliści ds. badań 
Ekonomiści Nauczyciele nauczania początkowego społeczno‑ekonomicznych 
Filolodzy i tłumacze Nauczyciele przedszkoli Specjaliści administracji publicznej 
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pedagodzy Sprzątaczki i pokojowe 
Fizjoterapeuci i masażyści Pracownicy administracyjni i biurowi Sprzedawcy i kasjerzy 

Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Technicy budownictwa 

 

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Barometr zawodów 2017 
powiat tatrzański 

www.barometrzawodow.pl 
 

Cukiernicy Monterzy instalacji budowlanych 

Kierowcy autobusów Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Piekarze 

Kucharze Pielęgniarki i położne 

Sprzedawcy i kasjerzy 

Szefowie kuchni 

Administratorzy stron internetowych 

Agenci ubezpieczeniowi 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów 

teleinformatycznych 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez 

Architekci i urbaniści 

Architekci krajobrazu 

Archiwiści i muzealnicy 

Asystenci i technicy dentystyczni 

Betoniarze i zbrojarze 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji 

naukowej 

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy 

Blacharze i lakiernicy samochodowi 

Brukarze 

Cieśle i stolarze budowlani 

Dekarze i blacharze budowlani 

Dentyści 

Diagności samochodowi 

Dziennikarze i redaktorzy 

Elektromechanicy i elektromonterzy 

Farmaceuci 

Fizjoterapeuci i masażyści 

Floryści 

Fotografowie 

Fryzjerzy 

Geodeci i kartografowie 

Graficy komputerowi 

Inspektorzy nadzoru budowlanego 

Instruktorzy nauki jazdy 

Instruktorzy rekreacji i sportu 

Inżynierowie budownictwa 

Inżynierowie elektrycy i energetycy 

Inżynierowie inżynierii środowiska 

Kamieniarze 

Kierownicy budowy 

Kierownicy ds. produkcji 

Kierownicy ds. usług 

Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu 

Kierownicy sprzedaży 

Kosmetyczki 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży 

Lekarze 

Magazynierzy 

Malarze budowlani 

Masarze i przetwórcy ryb 

Mechanicy maszyn i urządzeń 

Mechanicy pojazdów samochodowych 

Monterzy elektronicy 

Murarze i tynkarze 

Nauczyciele języków obcych i lektorzy 

Nauczyciele nauczania początkowego 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Nauczyciele przedszkoli 

Nauczyciele szkół specjalnych 

Obuwnicy 

Operatorzy aparatury medycznej 

Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 

i tworzyw sztucznych 

Opiekunki dziecięce 

Pomoce kuchenne 

Posadzkarze 

Pozostali specjaliści edukacji 

Pracownicy ds. budownictwa drogowego 

Pracownicy ds. jakości 

Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP 

Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych 

Pracownicy myjni, pralni i prasowalni 

Pracownicy obsługi ruchu szynowego 

Pracownicy poczty 

Pracownicy poligraficzni 

Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Pracownicy służb mundurowych 

Pracownicy socjalni 

Pracownicy zajmujący się zwierzętami 

Prawnicy 

Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Przedstawiciele handlowi 

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Psycholodzy i psychoterapeuci 

Ratownicy medyczni 

Recepcjoniści i rejestratorzy 

Robotnicy budowlani 

Robotnicy leśni 

Robotnicy obróbki skóry 

Samodzielni księgowi 

Spawacze 

Specjaliści ds. finansowych 

Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

i rekrutacji 

Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Specjaliści telekomunikacji 

Spedytorzy i logistycy 

Sprzątaczki i pokojowe 

Ślusarze 

Tapicerzy 

Technicy elektrycy 

Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Terapeuci zajęciowi 

Weterynarze 

Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Ekonomiści Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

Filolodzy i tłumacze Pracownicy administracyjni i biurowi społeczno‑ekonomicznych 

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Specjaliści administracji publicznej 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Kelnerzy i barmani Pracownicy ochrony fizycznej Specjaliści technologii żywności i żywienia 

Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy przetwórstwa metali Technicy budownictwa 

Listonosze i kurierzy Robotnicy obróbki drewna i stolarze Technicy informatycy 

Operatorzy obrabiarek skrawających Sekretarki i asystenci Technicy mechanicy 

Pedagodzy   

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Barometr zawodów 2017 
powiat wadowicki 

www.barometrzawodow.pl 
 

Agenci ubezpieczeniowi Lakiernicy Pracownicy socjalni 
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Lekarze Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 
Blacharze i lakiernicy samochodowi Masarze i przetwórcy ryb ankieterzy, teleankieterzy 
Cieśle i stolarze budowlani Mechanicy maszyn i urządzeń Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 
Cukiernicy Mechanicy pojazdów samochodowych Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 
Dekarze i blacharze budowlani Monterzy instalacji budowlanych Przedstawiciele handlowi 
Diagności samochodowi Monterzy konstrukcji metalowych Psycholodzy i psychoterapeuci 
Elektromechanicy i elektromonterzy Monterzy maszyn i urządzeń Recepcjoniści i rejestratorzy 
Farmaceuci Murarze i tynkarze Robotnicy obróbki drewna i stolarze 
Filolodzy i tłumacze Nauczyciele języków obcych i lektorzy Samodzielni księgowi 
Fryzjerzy Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Spawacze 
Geodeci i kartografowie Nauczyciele przedmiotów zawodowych Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 
Graficy komputerowi Nauczyciele szkół specjalnych i rekrutacji 
Inspektorzy nadzoru budowlanego Obuwnicy Spedytorzy i logistycy 
Inżynierowie budownictwa Operatorzy aparatury medycznej Sprzedawcy i kasjerzy 
Inżynierowie mechanicy Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru Szefowie kuchni 
Kelnerzy i barmani Operatorzy obrabiarek skrawających Ślusarze 
Kierowcy autobusów Operatorzy urządzeń dźwigowo‑transportowych Tapicerzy 
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 
Kierowcy samochodów osobowych Piekarze Terapeuci zajęciowi 
Kierownicy budowy Pielęgniarki i położne Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 
Kosmetyczki Pomoce kuchenne Zaopatrzeniowcy i dostawcy 
Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Posadzkarze  

Kucharze Pracownicy ds. budownictwa drogowego  

Administratorzy stron internetowych Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy myjni, pralni i prasowalni 
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Listonosze i kurierzy Pracownicy ochrony fizycznej 
teleinformatycznych Magazynierzy Pracownicy poczty 
Architekci i urbaniści Malarze budowlani Pracownicy poligraficzni 
Architekci krajobrazu Meteorolodzy, geolodzy, geografowie Pracownicy przetwórstwa metali 
Archiwiści i muzealnicy Monterzy elektronicy Pracownicy przetwórstwa spożywczego 
Asystenci i technicy dentystyczni Monterzy okien i szklarze Pracownicy służb mundurowych 
Betoniarze i zbrojarze Nauczyciele nauczania początkowego Pracownicy sprzedaży internetowej 
Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Nauczyciele przedszkoli Pracownicy zajmujący się zwierzętami 
Brukarze Ogrodnicy i sadownicy Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 
Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Ratownicy medyczni 
Dentyści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych Robotnicy budowlani 
Dziennikarze i redaktorzy i kamiennych Robotnicy leśni 
Fizjoterapeuci i masażyści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Robotnicy obróbki skóry 
Floryści Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Specjaliści ds. finansowych 
Fotografowie i tworzyw sztucznych Specjaliści ds. organizacji produkcji 
Instruktorzy nauki jazdy Opiekunki dziecięce Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 
Instruktorzy rekreacji i sportu Optycy i pracownicy wytwarzający protezy Specjaliści ds. rynku nieruchomości 
Inżynierowie chemicy i chemicy Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 
Inżynierowie elektrycy i energetycy Pomoce w gospodarstwie domowym Specjaliści telekomunikacji 
Kamieniarze Pozostali specjaliści edukacji Sprzątaczki i pokojowe 
Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. jakości Technicy elektrycy 
Kierownicy ds. usług Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP Weterynarze 
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości Windykatorzy 

Kierownicy sprzedaży Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych  

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Operatorzy maszyn włókienniczych Socjolodzy i specjaliści ds. badań 
naukowej Pedagodzy społeczno‑ekonomicznych 
Ekonomiści Pracownicy administracyjni i biurowi Specjaliści administracji publicznej 
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 
Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy turystycznej Specjaliści technologii żywności i żywienia 
Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych Prawnicy Technicy budownictwa 
Inżynierowie inżynierii środowiska Rolnicy i hodowcy Technicy informatycy 

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Sekretarki i asystenci Technicy mechanicy 

 
„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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Administratorzy stron internetowych Magazynierzy Projektanci i administratorzy baz danych, programiści 

Agenci ubezpieczeniowi Malarze budowlani Przedstawiciele handlowi 

Architekci i urbaniści Masarze i przetwórcy ryb Psycholodzy i psychoterapeuci 

Betoniarze i zbrojarze Mechanicy pojazdów samochodowych Robotnicy budowlani 

Blacharze i lakiernicy samochodowi Monterzy instalacji budowlanych Robotnicy obróbki drewna i stolarze 

Brukarze Murarze i tynkarze Rolnicy i hodowcy 

Cieśle i stolarze budowlani Nauczyciele szkół specjalnych Samodzielni księgowi 

Dekarze i blacharze budowlani Ogrodnicy i sadownicy Spawacze 

Diagności samochodowi Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych Specjaliści ds. finansowych 

Elektromechanicy i elektromonterzy Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy Specjaliści ds. organizacji produkcji 

Fizjoterapeuci i masażyści i tworzyw sztucznych Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży 

Fryzjerzy Operatorzy obrabiarek skrawających Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi 

Graficy komputerowi Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej i rekrutacji 

Instruktorzy rekreacji i sportu Optycy i pracownicy wytwarzający protezy Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki 

Inżynierowie elektrycy i energetycy Pielęgniarki i położne Spedytorzy i logistycy 

Kelnerzy i barmani Posadzkarze Sprzedawcy i kasjerzy 

Kierowcy autobusów Pracownicy ds. finansowo‑księgowych ze znajomością Szefowie kuchni 

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych języków obcych Ślusarze 

Kosmetyczki Pracownicy ds. jakości Technicy elektrycy 

Krawcy i pracownicy produkcji odzieży Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Technicy mechanicy 

Kucharze Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie 

Listonosze i kurierzy ankieterzy, teleankieterzy Terapeuci zajęciowi 

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów Kierownicy ds. usług Pracownicy myjni, pralni i prasowalni 

teleinformatycznych Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu Pracownicy ochrony fizycznej 

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez Kierownicy sprzedaży Pracownicy poczty 

Architekci krajobrazu Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych Pracownicy poligraficzni 

Archiwiści i muzealnicy Lakiernicy Pracownicy przetwórstwa spożywczego 

Asystenci i technicy dentystyczni Mechanicy maszyn i urządzeń Pracownicy służb mundurowych 

Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji Monterzy elektronicy Pracownicy socjalni 

naukowej Monterzy konstrukcji metalowych Pracownicy sprzedaży internetowej 

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy Monterzy maszyn i urządzeń Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży 

Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła Monterzy okien i szklarze Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 

Cukiernicy Nauczyciele języków obcych i lektorzy Recepcjoniści i rejestratorzy 

Dziennikarze i redaktorzy Nauczyciele nauczania początkowego Sekretarki i asystenci 

Ekonomiści Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Socjolodzy i specjaliści ds. badań 

Farmaceuci Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących społeczno‑ekonomicznych 

Filolodzy i tłumacze Nauczyciele przedmiotów zawodowych Specjaliści administracji publicznej 

Floryści Nauczyciele przedszkoli Specjaliści ds. rynku nieruchomości 

Fotografowie Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych Specjaliści rolnictwa i leśnictwa 

Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy Opiekunki dziecięce Specjaliści telekomunikacji 

Inspektorzy nadzoru budowlanego Piekarze Sprzątaczki i pokojowe 

Instruktorzy nauki jazdy Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków Tapicerzy 

Inżynierowie budownictwa Pomoce kuchenne Technicy budownictwa 

Inżynierowie inżynierii środowiska Pomoce w gospodarstwie domowym Technicy informatycy 

Inżynierowie mechanicy Pozostali specjaliści edukacji Weterynarze 

Kamieniarze Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych 

Kierowcy samochodów osobowych Pracownicy ds. budownictwa drogowego Zaopatrzeniowcy i dostawcy 

Kierownicy budowy Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP  

Kierownicy ds. produkcji Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości  

Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy 

Geodeci i kartografowie 

Inżynierowie chemicy i chemicy 

Meteorolodzy, geolodzy, geografowie 

Pedagodzy 

Pracownicy administracyjni i biurowi 

Pracownicy zajmujący się zwierzętami 

Ratownicy medyczni 

Specjaliści technologii żywności i żywienia 

„Barometr zawodów” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2017 r. Badanie zostało przeprowadzone przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r. 

Sytuacja w niektórych zawodach może się zmienić w zależności od uwarunkowań rynkowych. 
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