15.6. Noves Professions despres d'estudis
Universitaris.Ciències de la salut
-Ciència i Tecnologia dels Aliments
Avaluador/a d'establiments alimentaris
Conseller/a alimentari/ària
Director/a d'alimentació i begudes
Especialista en anàlisi sensorial
Expert/a en Comerç Just
Expert/a en aplicacions d'envasament alimentari
Expert/a en legislació alimentària
Farm Service Manager
Gene Food Counselor
Gestor/a comercial internacional d'alimentació
Gestor/a de la comunicació al client i al consumidor
Investigador/a expert/a en nous aliments
Supervisor/a de catering i col•lectivitats
Tècnic/a comercial d'additius i aromes alimentaris
Tècnic/a en gestió de la seguretat alimentària

-Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Animador/a d'esport
Entrenador/a personal
Guia d'activitats en el medi natural
Instructor/a de sala de fitness
Monitor/a d'activitats a l'alta muntanya
Monitor/a de Pilates
Tècnic/a d'activitats dirigides

-Farmàcia
Bio-Patent Lawyer
Bio-toxicòleg/òloga
Clinical Coordinator
Especialista en màrqueting farmacèutic
Especialista en síntesi de pèptids i oligonucleòtids
Especialista en síntesi química i escalat
Farmacovigilant
Investigador/a expert/a en nous aliments
Medical Writer
Monitor/a d'assajos clínics
Neurobiòleg/òloga
Regulatory Affairs Specialist
Tècnic/a comercial d'additius i aromes alimentaris
Tècnic/a comercial químic/a
Tècnic/a especialista en informació nutricional

-Infermeria
Assistent/a al malalt terminal
Cuidador/a de malalts d'Alzheimer
Gestor/a de serveis d'infermeria
Infermer/a d'emergències extrahospitalàries
Teleassistent/a domiciliari/ària
Terapeuta d'hàbits alimentaris
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Tècnic/a en Imatge per al diagnòstic
Tècnic/a en protecció de la salut d'espais
Tècnic/a especialista en radioteràpia

-Medicina
Assistent/a al malalt terminal
Biotech Business Development
Director/a de serveis gerontològics
Especialista en Economia de la Salut
Expert/a en Medicina Nuclear
Expert/a en qualitat de serveis sanitaris
Expert/a en salut marítima
Expert/a en telemedicina
Expert/a en teràpia gènica
Farmacovigilant
Genetic Disease Counselor
Medical Writer
Metge/ssa aeroportuari/a
Metge/ssa de les Arts Escèniques
Metge/ssa hidròleg
Monitor/a d'assajos clínics

-Nutrició Humana i Dietètica
Avaluador/a d'establiments alimentaris
Conseller/a alimentari/ària
Director/a de catering
Gene Food Counselor
Terapeuta d'hàbits alimentaris
Tècnic/a especialista en informació nutricional

-Psicologia
Analista de llocs de treball
Assessor/a i orientador/a psicopedagògic/a
Assistent/a del menor en risc
Coach
Director/a de granges educatives
Director/a de serveis gerontològics
Especialista en formació
Educador/a per a discapacitats sensorials
Entrevistador/a de selecció
Formador/a de formadors on line
Headhunter
Insertor/a laboral
Integrador/a multicultural
Mediador/a
Orientador/a professional
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