15.4. Noves Professions despres d'estudis Universitaris.
Ciències socials i jurídiques
-Administració i Direcció d'Empreses
Agent de desenvolupament local
Analista en investigació de mercat
Director/a de compres
Director/a de logística
Director/a de transports
Director/a d'esdeveniments culturals
Especialista en Economia de la Salut
Especialista en nòmines
Expert/a en màrqueting de serveis
Expert/a en sistemes de compensació
Gestor/a global del patrimoni immobiliari
Responsable de desenvolupament de negoci
Responsable de logística inversa
Responsable ECR (Resposta Eficient al Consumidor)

-Antropologia Social i Cultural
Integrador/a multicultural
Mediador

-Ciències Actuarials i Financeres
Analista de pressupostos
Assessor/a en comptabilitat
Assessor/a fiscal
Biotech Financial Analyst
Conseller financer
Consultor/a d'administració
Director/a de compres
Director/a de compres i logística
Director/a de planificació de la producció
Expert/a en Comerç Just
Gestor/a comercial internacional d'alimentació
Gestor/a de cobraments
Gestor/a global del patrimoni immobiliari

-Ciències Empresarials
Aprovisionador/a
Assessor/a fiscal
Conseller/a financer/a
Director/a de logística
Especialista en nòmines
Expert/a en màrqueting de serveis
Expert/a en relacions públiques i comunicació
Expert/a en sistemes de compensació
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client
Responsable ECR (Resposta Eficient al Consumidor)
Responsable de màrqueting, comunicació i cultura
Responsable de logística inversa
Responsable de qualitat
Tècnic/a de compres

Page 1 of 6

-Ciències Polítiques i de l'Administració
Agent de desenvolupament local
Assessor/a a immigrants
Conseller/a per a la jubilació
Especialista en la normativa i directives de la Unió Europea
Expert/a en desenvolupament econòmic territorial
Expert/a en l'avaluacio d'oficines públiques virtuals
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client
Gerent d'empreses d'inserció
Gestor/a d'entitats no lucratives
Mediador/a
Mediador/a de conflictes mercantils

-Comunicació Audiovisual
Director/a d'art
Director/a de cinema digital
Director/a de fotografia i imatge digital
Dissenyador/a d'espais escènics
Dissenyador/a de publicitat on line
Dissenyador/a gràfic muntador d'audiovisuals
Dissenyador/a gràfic publicitari
E-editor/a
E-redactor/a de textos publicitaris
Editor/a digital
Enginyer/a artístic en realització digital
Planificador/a de comunicació en mitjans interactius
Responsable de localitzacions
Tècnic/a en control de qualitat multimèdia

-Criminologia
Detectiu privat especialitzat en afers empresarials

-Direcció Hotelera i Turística
Agent turístic de creuers
Assessor/a de serveis turístics on-line
Auditor/a intern/a de qualitat hotelera
Comercial d'hotel
Director/a d'empresa de lleure i turisme cultural
Director/a d'establiment turístic
Director/a de catering
Director/a de planificació i desenvolupament d'empreses i institucions turístiques
Director/a de restaurant
Gestor/a de viatges
Relacions Públiques d'hotel
Responsable de màrqueting i promoció de serveis turístics d'oci
Supervisor/a de catering i col•lectivitats
Tècnic/a en organització de convencions, congressos i esdeveniments

-Dret
Advocat/da expert/a en TI
Advocat/da per a la gestió d'emplaçaments
Assessor/a jurídic en turisme
Assessor/a legal en medi ambient
Bio-Patent Lawyer
Especialista en la protecció de dades personals
Expert/a en gestió de drets de propietat intel•lectual
Expert/a en legislació alimentària
Expert/a en política de la competència en el sector TIC
Expert/a en sistemes de compensació
Gestor/a de Drets
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Mediador/a
Mediador/a de conflictes mercantils
Mediador/a familiar
Tècnic/a en informació i protecció al consumidor

-Economia
Biotech Marketing Manager
Director/a de logística
Director/a de planificació d'operacions
Director/a de planificació i desenvolupament d'empreses i institucions turístiques
Expert/a en desenvolupament económic territorial
Especialista en Economia de la Salut
Farm Service Manager
Infonomista empresarial
Responsable ECR (Resposta Eficient al Consumidor)
Responsable d'enginyeria logística
Responsable de màrqueting, comunicació i cultura
Services Marketing Manager

-Educació Social
Animador/a per a gent gran
Animador/a sociocultural
Assistent/a al malalt terminal
Assistent/a del menor en risc
Educador/a en tiflotècnia
Educador/a social
Integrador/a multicultural
Integrador/a social
Responsable de tenda de Comerç Just
Tècnic/a de suport lingüístic
Tècnic/a en adopcions i acolliments
Tècnic/a en formació al consumidor
Tècnic/a en voluntariat

-Estadística
Analista en investigació de mercat
Bioestadístic/a
Estadístic/a
Expert/a en l'avaluacio d'oficines públiques virtuals
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client

-Geografia
Especialista en sistemes d'informació geogràfica
Expert/a en desenvolupament econòmic territorial
Tècnic/a en GIS ambiental
Tècnic/a especialista en patrimoni industrial
Tècnic/a en gestió sostenible d'espais naturals

-Gestió i Administració Pública
Assessor/a legal en medi ambient
Especialista en la normativa i directives de la Unió Europea
Expert/a en l'avaluacio d'oficines públiques virtuals
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client
Tècnic/a en informació i protecció al consumidor

-Informació i Documentació
Documentalista sanitari
Documentalista digital
Documentalista de recerca en salut
Expert/a en usabilitat
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Gestor/a de continguts
Infonomista
Tècnic/a especialista en patrimoni industrial
Webgardener

-Investigació i Tècniques de Mercat
Analista en investigació de mercat
Biotech Marketing Manager
Consultor/a en màrqueting telemàtic
Especialista en màrqueting farmacèutic
Expert/a en l'avaluacio d'oficines públiques virtuals
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client
Plant Propagator
Responsable de continguts promocionals
Tècnic/a en desenvolupament de canals d'alimentació fora la llar

-Investigació Privada
Detectiu privat especialitzat en afers empresarials

-Mestre d'Educació Infantil
Animador/a d'esport
Assistent/a del menor en risc
Dinamitzador/a de serveis extraescolars
Director/a de granges educatives
Dissenyador/a de materials didàctics culturals
Logopeda
Ludotecari/ària
Tècnic/a en adopcions i acolliments
Tècnic/a en formació al consumidor

-Mestre d'Educació Primària
Animador/a d'esport
Assistent/a al menor en risc
Dinamitzador/a de serveis extraescolars
Director/a de granges educatives
Dissenyador/a de materials didàctics culturals
Logopeda
Ludotecari/ària
Tècnic/a en adopcions i acolliments

-Pedagogia
Assessor/a a immigrants
Assistent/a del menor en risc
Delfinoterapeuta
Dinamitzador/a de serveis extraescolars
Director/a de granges educatives
Director/a d'escoles taller / tallers d'ocupació
Dissenyador/a de materials didàctics culturals
Educador/a en tifotècnia
E-mentor
Educador/a per a discapacitats sensorials
Formador/a de formadors on line
Gerent d'empreses d'inserció
Insertor/a laboral
Hipoterapeuta
Ludotecari/ària
Mediador/a familiar
Orientador/a professional
Professor/a d'e-learning
Tècnic/a en adopcions i acolliments
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-Psicopedagogia
Assessor/a i orientador/a psicopedagògic
Assistent/a del menor en risc
Director/a de granges educatives
Educador/a per a discapacitats sensorials
Formador/a de formadors on line
Hipoterapeuta
Insertor laboral
Logopeda
Musicoterapeuta
Orientador/a professional
Terapeuta artístic
Tècnic/a en adopcions i acolliments

-Publicitat i Relacions Públiques
Assessor/a d'imatge pública
Biotech Publicity Expert
Consultor/a en màrqueting telemàtic
Coordinador/a de màrqueting relacional interactiu
Director/a d'esdeveniments culturals
Dissenyador/a de publicitat on line
Dissenyador/a gràfic publicitari
E-redactor/a de textos publicitaris
Escriptor/a tècnic/a
Especialista en protocol i usos socials
Expert/a en màrqueting de serveis
Expert/a en usabilitat
Gestor/a de comunitats
Gestor/a de la comunicació al client i al consumidor
Planificador/a de comunicació en mitjans interactius

-Relacions Laborals
Agent de desenvolupament local
Analista de llocs de treball
Assessor/a a immigrants
Conseller/a per a la jubilació
Entrevistador/a de selecció
Insertor/a laboral
Integrador/a multicultural
Mediador/a
Mediador/a de conflictes mercantils
Orientador/a professional

-Sociologia
Agent de desenvolupament local
Analista de llocs de treball
Analista en investigació de mercat
Conseller/a per a la jubilació
Consultor/a en teletreball
Econetòleg/oga
Expert/a en l'avaluacio d'oficines públiques virtuals
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client
Gerent d'empreses d'inserció
Gestor/a del coneixement
Insertor/a laboral
Integradora multicultural
Mediador/a
Mediador/a de conflictes mercantils
Terapeuta artístic/a
Tècnic/a en avaluació d'exposicions i projectes museogràfics
Tècnic/a en voluntariat
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-Treball Social
Assessor/a a immigrants
Assistent/a al malalt terminal
Assistent/a del menor en risc
Director/a de serveis gerontològics
Gerent d'empreses d'inserció
Hipoterapeuta
Integrador/a multicultural
Mediador/a
Mediador/a de conflictes mercantils
Orientador/a professional
Tècnic/a de suport lingüístic
Tècnic/a en formació al consumidor
Tècnic/a en voluntariat

-Tributari i Comptable
Analista de pressupostos
Assessor/a en comptabilitat
Assessor/a fiscal
Assistent/a de congressos
Biotech Financial Analyst
Conseller financer
Consultor/a d'administració
Director/a de compres
Director/a de compres i logística
Director/a de planificació de la producció
Expert/a en Comerç Just
Gestor/a comercial internacional d'alimentació
Gestor/a de cobraments
Gestor/a global del patrimoni immobiliari
Responsable d'enginyeria logística
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