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BAROMETR ZAWODÓW NA 2018 ROK – subregion Północnej Wielkopolski 

 

Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż 

zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i 

mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka. 

 

Powiat pilski 

DUŻY DEFICYT 
ZAWODÓW 

UWAGI DEFICYT ZAWODÓW UWAGI 

kierowcy samochodów 
ciężarowych  
i ciągników siodłowych 

*Zatrudnianie 
cudzoziemców 

asystenci w edukacji, betoniarze 
i zbrojarze, biolodzy, biotechnolodzy, 
biochemicy, brukarze 

 

  cieśle i stolarze budowlani *Brak osób młodych w tym zawodzie, głównie starsi 
pracownicy; praca wymaga dobrego stanu zdrowia 

  dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, 
elektromechanicy i elektromonterzy, 
farmaceuci, fizjoterapeuci i masażyści, geodeci  
i kartografowie, inżynierowie budownictwa, 
inżynierowie chemicy i chemicy, kelnerzy  
i barmani, kosmetyczki 

 

  krawcy i pracownicy produkcji odzieży *Brak osób młodych (brak szkół kształcących  
w zawodzie); Osobom zarejestrowanym  
w urzędzie pracy podjęcie zatrudnienia na dostępne 
oferty pracy uniemożliwiają długie przerwy  
w wykonywaniu zawodu  
i przeciwwskazania zdrowotne. 
 

  Kucharze, magazynierzy, masarze  
i przetwórcy ryb, mechanicy pojazdów 
samochodowych, monterzy instalacji 
budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele 
przedszkoli, operatorzy i mechanicy sprzętu do 
robót ziemnych, operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, operatorzy obrabiarek 
skrawających, opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej 

 
 

  pielęgniarki i położne *Wymagane są aktualne uprawnienia do 
wykonywania zawodu, brak osób młodych 
wchodzących na rynek pracy. 

  
 

pomoce kuchenne, pracownicy biur podróży i 
organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy 
ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy 
robót wykończeniowych w budownictwie, 
psycholodzy i psychoterapeuci, robotnicy 
budowlani, robotnicy obróbki drewna  
i stolarze, spawacze, specjaliści ds. rynku 
nieruchomości, specjaliści ds. zarządzania 
zasobami ludzkimi i rekrutacji 

 

  spedytorzy i logistycy *Wymagane doświadczenie i znajomość języków 
obcych; zatrudnienie cudzoziemców 

  sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy  
i kasjerzy, szefowie kuchni, ślusarze, 
tapicerzy, technicy budownictwa 
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Powiat czarnkowsko - trzcianecki 

DUŻY DEFICYT 
ZAWODÓW 

UWAGI DEFICYT ZAWODÓW UWAGI 

kierowcy 
autobusów 

*Wymagany dobry stan 
zdrowia 

archiwiści i muzealnicy, biolodzy, 
biotechnolodzy, biochemicy, blacharze  
i lakiernicy samochodowi, cukiernicy, 
dekarze i blacharze budowlani, diagności 
samochodowi, elektrycy, elektromechanicy  
i elektromonterzy, farmaceuci, floryści 

 

lekarze *Zawód często wykonywany 
w ramach własnej 
działalności gospodarczej, 
prace interwencyjne, osoby 
poszukujące pracy często 
wyjeżdżają do innych miast 
lub za granicę 
 

fryzjerzy *Zawód wykonywany w ramach własnej 
działalności gospodarczej 

pielęgniarki  
i położne 

 graficy komputerowi, instruktorzy rekreacji  
i sportu, inżynierowie budownictwa, 
inżynierowie chemicy i chemicy, 
inżynierowie elektrycy i energetycy,  
inżynierowie inżynierii środowiska,  
inżynierowie mechanicy, kamieniarze,  
kelnerzy i barmani 

 

Spawacze 
 
 

*Wymagane doświadczenie, 
aktualne uprawnienia 

kierowcy samochodów ciężarowych  
i ciągników siodłowych 

*Zatrudnianie cudzoziemców, praca poza 
granicami kraju 

ślusarze *Wymagane doświadczenie kierownicy budowy, kierownicy ds. logistyki,  
kierownicy ds. produkcji, kosmetyczki 

 

  krawcy i pracownicy produkcji odzieży *Wymagany dobry stan zdrowia, brak młodych 
osób chętnych do podjęcia pracy, brak kształcenia 
w tym zawodzie 

  Lakiernicy, magazynierzy, mechanicy maszyn 
i urządzeń, mechanicy pojazdów 
samochodowych, monterzy, elektronicy, 
monterzy instalacji budowlanych, monterzy 
maszyn i urządzeń, murarze i tynkarze, 
nauczyciele języków obcych i lektorzy, 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu, 
nauczyciele szkół specjalnych, ogrodnicy  
i sadownicy, operatorzy aparatury 
medycznej, operatorzy i mechanicy sprzętu 
do robót ziemnych, operatorzy maszyn 
rolniczych i ogrodniczych, operatorzy 
obrabiarek skrawających, operatorzy 
urządzeń dźwigowo-transportowych, 
opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej, piekarze, pracownicy ds. 
jakości, pracownicy ds. ochrony środowiska  
i bhp, pracownicy ds. rachunkowości  
i księgowości, pracownicy ds. techniki 
dentystycznej, pracownicy poligraficzni, 
pracownicy robót wykończeniowych  
w budownictwie, pracownicy służb 
mundurowych, pracownicy zajmujący się 
zwierzętami, projektanci wzornictwa 
przemysłowego, psycholodzy  
i psychoterapeuci, robotnicy leśni, rolnicy  
i hodowcy, samodzielni księgowi, specjaliści 
ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. PR, 
reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści 
elektroniki, automatyki i robotyki,  
spedytorzy i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, 
szefowie kuchni 

 

  tapicerzy *zatrudnianie cudzoziemców, wymagany dobry 
stan zdrowia 

  technicy budownictwa, technicy mechanicy,  
zaopatrzeniowcy i dostawcy 
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Powiat wągrowiecki 

DUŻY DEFICYT 
ZAWODÓW 

UWAGI DEFICYT ZAWODÓW UWAGI 

cieśle i stolarze 
budowlani 

*Ograniczenia zdrowotne 
kandydatów do pracy. Brak 
kształcenia w zawodzie. 
Szara strefa 

animatorzy kultury i organizatorzy imprez, 
architekci i urbaniści, blacharze i lakiernicy 
samochodowi, brukarze, cukiernicy, 
dekarze i blacharze budowlani, dziennikarze 
i redaktorzy, ekonomiści, elektrycy, 
elektromechanicy i elektromonterzy, 
farmaceuci 

 

kierowcy 
samochodów 
ciężarowych  
i ciągników 
siodłowych 

*Specyfika pracy, praca  
w delegacji, wyjazdy 
międzynarodowe. Rotacja  
w zatrudnieniu. Brak 
uprawnień. Oświadczenia  
o zamiarze powierzenia 
pracy cudzoziemców 

fryzjerzy *Brak doświadczenia i umiejętności kandydatów. 
Wymagana dyspozycyjność. Pojawiały się oferty 
staży, refundacja do 30 r.ż., dotacje na działalność 
gospodarczą 

magazynierzy *Pracodawcy zgłaszają 
zapotrzebowanie na 
zatrudnienia subsydiowane, 
w tym staże, doposażenie 
stanowiska pracy  
i refundacja wynagrodzeń 
osób do 30 r.ż. Wymagane są 
uprawnienia na wózek 
widłowy 

geodeci i kartografowie, gospodarze 
obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, 
graficy komputerowi, instruktorzy rekreacji  
i sportu, inżynierowie inżynierii środowiska, 
kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, 
kosmetyczki 

 

  krawcy i pracownicy produkcji odzieży *Zatrudnianie cudzoziemców. Warunki pracy, 
często praca na akord. Problemy z dojazdem do 
pracy. Pojawiają się oferty staży, doposażenia 
stanowiska pracy 

  Kucharze, lekarze, mechanicy maszyn  
i urządzeń, mechanicy pojazdów 
samochodowych, monterzy instalacji 
budowlanych, murarze i tynkarze,  
nauczyciele języków obcych i lektorzy,  
nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących, nauczyciele szkół 
specjalnych, ogrodnicy i sadownicy,  
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót 
ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów chemicznych, operatorzy maszyn 
do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, operatorzy maszyn rolniczych  
i ogrodniczych, operatorzy obrabiarek 
skrawających, operatorzy urządzeń 
dźwigowo-transportowych, opiekunowie 
osoby starszej lub niepełnosprawnej, 
piekarze 

 

  pielęgniarki i położne *Oferty staży. Osoby w rejestrach nie mają 
aktualnych uprawnień lub nie chcą pracować  
w zawodzie 

  pomoce w gospodarstwie domowym, 
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, 
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, 
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach 
prostych, pracownicy myjni, pralni  
i prasowalni, pracownicy ochrony fizycznej, 
pracownicy robót wykończeniowych  
w budownictwie, pracownicy służb 
mundurowych, pracownicy zajmujący się 
zwierzętami, prawnicy, projektanci  
i administratorzy baz danych, programiści, 
psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy 
medyczni, recepcjoniści i rejestratorzy,  
robotnicy budowlani, robotnicy leśni,  
robotnicy obróbki drewna i stolarze,  
robotnicy obróbki skóry, rolnicy i hodowcy, 
samodzielni księgowi, spawacze, 
specjaliści ds. finansowych 
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DUŻY DEFICYT 
ZAWODÓW 

UWAGI DEFICYT ZAWODÓW UWAGI 

  spedytorzy i logistycy *Wymagana znajomość języków obcych 
Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na 
zatrudnienia subsydiowane, w tym staże  
i refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż. 

  szefowie kuchni, ślusarze  

  tapicerzy *Zatrudnianie cudzoziemców. Warunki pracy, 
często praca na akord. Problemy z dojazdem do 
pracy 

  technicy budownictwa, technicy 
informatycy, technicy mechanicy, 
zaopatrzeniowcy  
i dostawcy 

 

 

 

Powiat złotowski 

 

DUŻY DEFICYT 
ZAWODÓW 

UWAGI DEFICYT ZAWODÓW UWAGI 

cieśle i stolarze 
budowlani 

 administratorzy stron internetowych, analitycy, testerzy i operatorzy systemów 
teleinformatycznych, betoniarze i zbrojarze, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, 
blacharze i lakiernicy samochodowi, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, 
dentyści, diagności samochodowi, dziennikarze i redaktorzy, elektrycy, 
elektromechanicy i elektromonterzy, farmaceuci, geodeci i kartografowie, graficy 
komputerowi, inspektorzy nadzoru budowlanego, inżynierowie budownictwa,  
inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie mechanicy, kelnerzy i barmani, kierowcy 
autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 
kierownicy budowy, kierownicy ds. logistyki, kosmetyczki, kucharze, lakiernicy, 
magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy 
pojazdów samochodowych, meteorolodzy, geolodzy, geografowie, monterzy 
instalacji budowlanych, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele 
przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedszkoli, operatorzy aparatury medycznej, 
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji  
i przetwórstwa papieru, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych, opiekunki dziecięce, piekarze, plastycy, dekoratorzy wnętrz i 
konserwatorzy zabytków, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością 
języków obcych, pracownicy ds. jakości, pracownicy robót wykończeniowych  
w budownictwie, pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy telefonicznej  
i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, projektanci  
i administratorzy baz danych, programiści, projektanci wzornictwa przemysłowego, 
psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, robotnicy budowlani, robotnicy 
obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. 
finansowych, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. PR, reklamy, 
marketingu i sprzedaży, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy  
i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, szefowie kuchni, tapicerzy 

 

fizjoterapeuci  
i masażyści 

*Osoby rejestrują się w celu 
uzyskania dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej 

fryzjerzy *Brak wykwalifikowanych 
osób, często osoby 
przechodzą na 
samozatrudnienie 

krawcy  
i pracownicy 
produkcji odzieży 

 

lekarze  

Murarze  
i tynkarze 

*Osoby posiadające 
kwalifikacje lub zawód 
wyuczony zbliżają się do 
wieku emerytalnego, brakuje 
młodych absolwentów 

pielęgniarki  
i położne 
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Powiat chodzieski 

DUŻY DEFICYT 
ZAWODÓW 

UWAGI DEFICYT ZAWODÓW UWAGI 

kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników 
siodłowych 

*Duża rotacja w zawodzie. 
Wymagane dodatkowe 
kwalifikacje. 

Brukarze, dekarze  
i blacharze budowlani 

 

  fryzjerzy *Osoby w rejestrach nie chcą podejmować 
pracy w zawodzie lub mają 
przeciwwskazania do tej pracy. Oferty 
staży, prace interwencyjne. 

  inżynierowie chemicy i chemicy, 
kierownicy ds. zarządzania i obsługi 
biznesu, kucharze, magazynierzy, 
mechanicy maszyn i urządzeń, 
monterzy instalacji budowlanych, 
monterzy okien i szklarze, 
nauczyciele języków obcych i lektorzy, 
nauczyciele przedszkoli, operatorzy  
i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 
operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
operatorzy obrabiarek skrawających, 
opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej, pracownicy 
administracyjni i biurowi,  
pracownicy ds. rachunkowości  
i księgowości, spawacze, specjaliści 
elektroniki, automatyki i robotyki 

 

  spedytorzy i logistycy *Wymagana znajomość języków obcych, 
doświadczenie. 

  szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy, 
technicy mechanicy, wychowawcy  
w placówkach oświatowych  
i opiekuńczych 
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