Lista zawodów zgodnie z priorytetem 1 MRPiPS:
1. administratorzy systemów komputerowych,
2. agenci ubezpieczeniowi,
3. animatorzy kultury i organizatorzy imprez,
4. asystenci nauczycieli,
5. betoniarze i zbrojarze,
6. blacharze i lakiernicy samochodowi,
7. brukarze,
8. cieśle i stolarze budowlani,
9. cukiernicy,
10. dekarze i blacharze budowlani,
11. elektrycy i elektromechanicy i elektromonterzy,
12. fizjoterapeuci i masażyści,
13. fryzjerzy,
14. funkcjonariusze służby więziennej,
15. geodeci i kartografowie,
16. graficy komputerowi,
17. hodowcy drobiu,
18. instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej,
19. instruktorzy rekreacji i sportu,
20. inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji,
21. kelnerzy i barmani,
22. kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów,
23. kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
24. kierownicy budowy,
25. kierownicy do spraw finansowych,
26. kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani,
27. kierownicy do spraw produkcji przemysłowej,
28. kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
29. konstruktorzy i krajczowie odzieży,
30. kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych,
31. kontrolerzy(sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani,
32. krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
33. kucharze,
34. lekarze bez specjalizacji w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia,
35. lekarze,
36. listonosze i kurierzy,
37. literaci i inni autorzy tekstów,
38. logopedzi i audiofonolodzy,
39. magazynierzy,
40. masarze i przetwórcy ryb,
41. mechanicy maszyn i urządzeń,
42. mechanicy pojazdów samochodowych,
43. mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym,
44. monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani,
45. monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych,
46. monterzy instalacji budowlanych,
47. monterzy konstrukcji metalowych,

48. monterzy okien i szklarze,
49. murarze i tynkarze,
50. nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
51. nauczyciele przedmiotów zawodowych,
52. ogrodnicy i sadownicy,
53. operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
54. operatorzy maszyn do prania,
55. operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych,
56. operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
57. operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
58. operatorzy maszyn do szycia,
59. operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych,
60. operatorzy obrabiarek skrawających,
61. operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku,
62. operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych,
63. opiekunowie dziecięcy,
64. opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej,
65. piekarze,
66. pielęgniarki i położne,
67. planiści produkcji,
68. pomoce kuchenne,
69. pośrednicy pracy i zatrudnienia,
70. pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem,
71. pracownicy ds. budownictwa drogowego,
72. pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych,
73. pracownicy ds. jakości,
74. pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
75. pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,
76. pracownicy obsługi płacowej,
77. pracownicy ochrony osób i mienia,
78. pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food,
79. pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,
80. pracownicy socjalni,
81. pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani,
82. pracownicy sprzedaży internetowej,
83. pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta i ankieterzy i teleankieterzy,
84. projektanci i administratorzy baz danych i programiści,
85. przedstawiciele handlowi,
86. psycholodzy i psychoterapeuci,
87. ratownicy medyczni,
88. recepcjoniści i rejestratorzy,
89. robotnicy budowlani,
90. robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni,
91. robotnicy leśni,
92. robotnicy obróbki drewna i stolarze,
93. robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe,
94. rolnicy i hodowcy,
95. rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby,
96. samodzielni księgowi,
97. sortowacze odpadów,
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spawacze,
specjaliści do spraw ochrony środowiska,
specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych,
specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjnokomunikacyjnych), operatorzy maszyn do prania,
pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem,
spedytorzy i logistycy,
sprzątaczki i pokojowe,
sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej/internetowej,
sprzedawcy na targowiskach i bazarach,
szefowie kuchni,
ślusarze,
średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej
niesklasyfikowany,
tapicerzy,
technicy archiwiści i pokrewni,
technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych),
technicy sieci internetowych projektanci i administratorzy baz danych,
technicy weterynarii,
tynkarze i pokrewni,
układacze towarów na półkach,
uliczni sprzedawcy żywności,
urzędnicy do spraw świadczeń społecznych,
zaopatrzeniowcy i dostawcy.
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