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Betoniarze i zbrojarze

>• Cukiernicy
0 Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masazysci
Inzynierowie budownictwa
Kierowcyautobusow

Pielggniarki i pofozne
Pracownicy ds. rachunkowosci i ksiggowosci

Masarze i przetworcy ryb

Murarze i tynkarze
Nauczyciele jpykow obcych i lektorzy
Nauczyciele przedszkoli

Pracownicy robot wykonczeniowych w budownictwie
Pracownicy socjalni
Nauczyciele szkot specjalnych i oddziatow integracyjnych Przedstawiciele handlowi
Robotnicy budowlani
Operatorzy i mechanicy sprzgtu do robot ziemnych
Robotnicy obrobki drewna i stolarze
Kierowcy samochodow cigzarowych i ci^gnikow siodtowych Operatorzy urzgdzeri dzwigowo-transportowych
Spawacze
Kosmetyczki Opiekunki dziecigce
Sprzedawcy i kasjerzy
Magazynierzy Piekarze
Administratorzy stron internetowych

(^g Agenci ubezpieczeniowi
^ Akustycy i realizatorzy dzwigku

g; Analitycy, testerzy i operatorzy systemow
0 teleinformatycznych

Animatorzy kultury i organizatorzy imprez
Architekci i urbanisci

\Q Architekci krajobrazu
CtS Archiwisci i muzealnicy
Asystenci w edukacji
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjalisci informacji
nauKowej

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
Blacharze i lakiernicy samochodowi
Brukarze

Ceramicy przemystowi
Ciesle i stolarze budowlani
Dekarze i blacharze budowlani
Dentysci
Diagnosci samochodowi
Dziennikarze i redaktorzy
Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
Filolodzy i ttumacze
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy

Florysci
Fotografowie
Fryzjerzy
Geodeci i kartografowie
Gospodarze obiektow, portierzy, wozni i dozorcy

Kierownicy ds. zarz^dzania i obstugi biznesu

Pracownicy obstugi ruchu szynowego
Pracownicy ochrony fizycznej
Pracownicy poczty

Kierownicy sprzedazy
Kierownicy w instytucjach spotecznych i kultury
Krawcy i pracownicy produkcji odziezy

Pracownicy poligraficzni

Kucharze

Pracownicy przetworstwa metali

Lakiernicy
Lekarze
Listonosze i kurierzy
Logopedzi i audiofonolodzy
Maszynisci
Mechanicy maszyn i urz^dzeii
Monterzy elektronicy
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy konstrukcji metalowych
Monterzy maszyn i urz^dzen
Monterzy okien i szklarze
Nauczyciele nauczania pocz^tkowego
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Pracownicy przetworstwa spozywczego
Pracownicy stuzb mundurowych

Pracownicy sprzedazy internetowej
Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obstugi klienta,
ankieterzy. teleankieterzy
Pracownicy ustug pogrzebowych

Pracownicy zajmuj^cy si? zwierzgtami
Prawnicy

Projektanci i administratorzy baz danych, programisci

Nauczyciele przedmiotow ogolnoksztatc^cych
Nauczyciele przedmiotow zawodowych
Obuwnicy
Ogrodnicy i sadownicy
Operatorzy aparatury medycznej
Operatorzy maszyn do produkcji i przetworstwa papieru
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobow cementowych
i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobow chemicznych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobow z gumy
i tworzyw sztucznych
Operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych
Operatorzy maszyn wtokienniczych
Operatorzy obrabiarek skrawaj^cych

Projektanci wzornictwa przemystowego i operatorzy CAD
Psycholodzy i psychoterapeuci
Ratownicy medyczni
Recepcjonisci i rejestratorzy
Robotnicy lesni
Robotnicy obrobki skory
Rzemieslnicyobrobki szkta i metali szlachetnych

Samodzielni ksiggowi
Sekretarki i asystenci
Socjolodzy i specjalisci ds. badaii spotecznoekonomicznych
Specjalisci ds. finansowych
Specjalisci ds. organizacji produkcji

Specjalisci ds. PR. reklamy, marketingu i sprzedazy

Specjalisci ds. rynku nieruchomosci
Specjalisci ds. zarzgdzania zasobami ludzkimi
Gornicy i operatorzy maszyn i urzgdzeri wydobywczych
i rekrutacji
Graficy komputerowi
Specjalisci elektroniki, automatyki i robotyki
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Specjalisci rolnictwa i lesnictwa
Opiekunowie osoby starszej lub niepetnosprawnej
Instruktorzy nauki jazdy
Specjalisci technologii zywnosci i zywienia
Optycy i pracownicy wytwarzaj?cy protezy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Plastycy, dekoratorzy wn^trz i konserwatorzy zabytkow Specjaliscitelekomunikacji
Inzynierowie chemicy i chemicy
Spedytorzy i logistycy
Pomoce kuchenne
Inzynierowie elektrycy i energetycy
Pomoce w gospodarstwie domowym
Sprz^taczki i pokojowe
Inzynierowie inzynierii srodowiska
Tapicerzy
Pozostali specjalisci edukacji
Inzynierowie mechanicy
Technicy budownictwa
Kamieniarze
Pracownicy administracyjni i biurowi
Weterynarze
Pracownicy ds. budownictwa drogowego
Kelnerzy i barmani
Windykatorzy
Pracownicy ds. jakosci
Kierowcy samochodow osobowych
Wychowawcy w placowkach oswiatowych i opiekunczych
Pracownicy ds. ochrony srodowiska i BHP
Kierownicy budowy
Zaopatrzeniowcy i dostawcy
Pracownicy ds. techniki dentystycznej
^ Kierownicy ds. logistyki
^ Kierownicy ds. produkcji ^ SSi
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
Pracownicy myjni, pralni i prasowalni
Kierownicy ds, ustug ,.y
Ekonomisci

a Mechanicy pojazdow samochodowych

^ Pedagodzy

Szefowie kuchni
Slusarze

Pracownicy biur podrozy i organizatorzy obstugi
turystycznej
Rolnicy i hodowcy
Specjalisci administracji publicznej

Technicy informatycy
Technicv mechanici

,,Barometrzawod6w" jest prognozg zapotrzebowania na pracownikow w 2020 r. Badanie zostato przeprowadzone przez ekspertow na przefomie III i IV kwartatu 2019 r.
Sytuacja w niektorych zawodach maze sig zmienic w zaleznosci od uwarunkowan rynkowych.
Powiatowy
Urzqd Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem
Realizator badania

Jpp

Wojewodzki Urzqd Pracy
w Bialymstoku

Podlasklel

Koordynator wojewodzki

