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Lp. 
Kod 

zawodu 
Nazwa zawodu 

Średnia 

miesięczna 

liczba ofert 

pracy 

zgłoszonych 

w roku 

Średnia 

miesięczna 

liczba 

zarejestro- 

wanych 

bezrobotnych 

w roku 

Średnia 

miesięczna 

nadwyżka 

(deficyt) 

podaży siły 

roboczej 

w roku 

Wskaźnik 

intensywności 

nadwyżki 

(deficytu) 

zawodów 

1  "235304"  Lektor języka niemieckiego  3,1667  0,0833  -3,0833  38  

2  "721206"  Spawacz metodą TIG  19,4167  0,5833  -18,8333  33,2857  

3  "411001"  Administrator nieruchomości  2,5833  0,0833  -2,5  31  

4  "242403"  Specjalista do spraw szkoleń  2,3333  0,0833  -2,25  28  

5  "422701"  Ankieter  4,4167  0,1667  -4,25  26,5  

6  "741104"  Elektryk budowlany  2  0,0833  -1,9167  24  

7  "816017"  Operator urządzeń do 

produkcji wyrobów 

cukierniczych  

15,0833  0,75  -14,3333  20,1111  

8  "833202"  Kierowca ciągnika siodłowego  16,3333  0,8333  -15,5  19,6  

9  "311909"  Technik automatyk  3,1667  0,1667  -3  19  

10  "821204"  Monter maszyn elektrycznych  2,6667  0,1667  -2,5  16  

11  "811407"  Operator urządzeń 

wytwórczych mieszanek 

betonowych  

3,8333  0,25  -3,5833  15,3333  

12  "722304"  Operator maszyn do produkcji 

wyrobów z drutu, lin, siatek i 

kabli  

40,4167  2,9167  -37,5  13,8571  

13  "541308"  Pracownik ochrony fizycznej I 

stopnia  

12,6667  1,1667  -11,5  10,8571  

14  "341202"  Opiekun osoby starszej*  47,9167  4,9167  -43  9,7458  

15  "816003"  Operator maszyn i urządzeń 

przemysłu spożywczego*  

15,0833  1,5833  -13,5  9,5263  

16  "235301"  Lektor języka angielskiego  5,5833  0,6667  -4,9167  8,375  

17  "522302"  Sprzedawca w branży mięsnej  6,5  0,8333  -5,6667  7,8  
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18  "814208"  Operator wtryskarki  5,75  0,75  -5  7,6667  

19  "722313"  Tokarz / frezer obrabiarek 

sterowanych numerycznie  

4,0833  0,5833  -3,5  7  

20  "721204"  Spawacz metodą MAG  18,4167  2,8333  -15,5833  6,5  

21  "241202"  Doradca finansowy  14,3333  2,25  -12,0833  6,3704  

22  "531202"  Asystent nauczyciela 

przedszkola  

7,5833  1,5833  -6  4,7895  

23  "522304"  Sprzedawca w branży 

spożywczej  

10,9167  2,4167  -8,5  4,5172  

24  "422201"  Pracownik centrum obsługi 

telefonicznej (pracownik call 

center)  

15,5833  3,5  -12,0833  4,4524  

25  "722308"  Operator obrabiarek 

sterowanych numerycznie  

8,9167  2,0833  -6,8333  4,28  

26  "541307"  Pracownik ochrony fizycznej 

bez licencji  

49  13,8333  -35,1667  3,5422  

27  "524404"  Telemarketer  11,5  3,4167  -8,0833  3,3659  

28  "961302"  Robotnik placowy  46,5833  15,5  -31,0833  3,0054  

29  "833203"  Kierowca samochodu 

ciężarowego  

63,5833  26,1667  -37,4167  2,4299  

30  "515303"  Robotnik gospodarczy  381,6667  157,8333  -223,833  2,4182  

*zawód szkolny 

(źródło:http://wup.opole.pl/dokumenty/Ranking_zawodow_deficytowych_i_nadwyzkowych_w_wojewodzt

wie_opolskim_w_2014_roku.pdf, kwiecień 2015r.) 

 

W powyższej tabeli wyróżniono kolorem czerwonym zawody o bardzo wysokim deficycie, natomiast 

podkreślono zawody obecne w rankingu również w roku 2013. 

 
 
 
 
 
 

http://wup.opole.pl/dokumenty/Ranking_zawodow_deficytowych_i_nadwyzkowych_w_wojewodztwie_opolskim_w_2014_roku.pdf
http://wup.opole.pl/dokumenty/Ranking_zawodow_deficytowych_i_nadwyzkowych_w_wojewodztwie_opolskim_w_2014_roku.pdf
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Obszary rozwoju w województwie opolskim 
Skala Obszar 
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Kluczowe obszary 

rozwoju z 

uwzględnieniem 

technologii i wiedzy 

regionalnej 

Chemiczny 

Budowlany wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi 

Maszynowy i elektromaszynowy 

Paliwowo-energetyczny 

Rolno-spożywczy 

Drzewno-papierniczy, w tym przemysł meblarski 

Metalowy i metalurgiczny 

Potencjalnie kluczowe 

obszary rozwoju 

Usługi medyczne i rehabilitacyjne 

Usługi turystyczne 

Transport i logistyka 

 Usługi edukacyjne 

Przemysł lekki 

 Usługi finansowe 

Handel 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., załącznik do Uchwały Nr XXV/325/2012 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 
 
 

Kluczowe i potencjalnie kluczowe obszary rozwoju w województwie opolskim 
w podziale na zakresy działalności 

Kluczowe i potencjalnie 

Kluczowe i potencjalnie kluczowe obszary 

rozwoju 

Zakres działalności 

Chemiczny przemysł chemiczny 

poligrafia 

Budowlany wraz z przemysłem przemysł materiałów budowlanych i produkcja na rzecz 
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mineralnym i usługami 

budowlanymi 

budownictwa 

przemysł meblarski i wyposażenia wnętrz 

producenci okien i drzwi oraz żaluzji i rolet 

przemysł szklarski 

budowa konstrukcji stalowych 

usługi budowlane 

Maszynowy i elektromaszynowy przemysł elektrotechniczny i elektroniczny 

przemysł maszynowy i aparatury dla procesów 

przemysłowych 

przemysł precyzyjny 

produkcja na rzecz przemysłu środków transportu 

Paliwowo-energetyczny przemysł energetyczny 

energia „zielona” i ochrona środowiska 

Rolno-spożywczy przemysł spożywczy (produkcja i przetwórstwo 

żywności) 

rolnictwo i obsługa rolnictwa 

Drzewno-papierniczy, 

w tym przemysł meblarski 

przemysł drzewny 

przemysł papierniczy i opakowań (papierowych, 

szklanych i plastikowych) 

Metalowy i metalurgiczny przemysł metalowy i przetwarzania metali 

Usługi medyczne i rehabilitacyjne innowacyjny sektor opieki zdrowotnej i fizjoterapii 

Usługi turystyczne zintegrowany przestrzennie regionalny produkt 

turystyczny 

Transport i logistyka system transportu intermodalnego 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., załącznik do Uchwały Nr XXV/325/2012 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 
 


