Barometr zawodów
„Barometr zawodów" to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe
zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, które jest przeprowadzane
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem ogólnopolskim jest
Urząd Pracy w Krakowie. W województwie śląskim badanie koordynowane jest przez
Urząd Pracy w Katowicach.
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Wojewódzki

„Barometr" opiera się na opinii ekspertów – pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych
agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy,
którzy spotykają się i wspólnie analizują sytuację w danym powiecie, w poszczególnych zawodach.
Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy. Jeśli nie
dysponują wiedzą na temat sytuacji w danym zawodzie, pomijają go – dlatego lista profesji, które
ostatecznie znajdą się w prognozie powiatowej, może być krótsza od maksymalnej.
Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów, tworzony jest „Barometr zawodów"
dla województwa. Powstaje on poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych
paneli powiatowych.
„Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.
Zawody deficytowe to takie, 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.
Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych
i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe
zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania
pracodawców.
Załączniki:





Województwo śląskie - plakat 2016
Województwo śląskie - raport 2016
Polska - plakat 2016
Polska - raport 2016

Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie
internetowym: www.barometrzawodow.pl
Zapraszamy do korzystania z wyników!

Bieżące informacje o rynku pracy w województwie śląskim znajdują się na stronie internetowej:
http://wupkatowice.praca.gov.pl/-/887812-informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-wojewodztwieslaskim
Ranking zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych i deficytowych:
http://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-dla-powiatow/2016/slaskie.9......1..12..0.1.1.p_12.
http://wupkatowice.praca.gov.pl/-/887830-monitoring-zawodow-deficytowych-i-nadwyzkowych

