ACTUALITZACIÓ DEL PORTAL D’EIXIDES PROFESSIONALS
VÍDEOS D’OCUPACIONS
Advocat expert en Dret Competencial

Mestra d'educació primària

Agent de desenvolupament local

Mestra de llengua estrangera

Agent de viatges, turisme

Mestre d'educació infantil

Agent oficial de la propietat industrial

Metge de família

Arxiver

Metge en residència de tercera edat

Arqueòloga

Metge forense

Assessor fiscal

Òptica, optometrista

Consultor de recursos humans

Orientadora

Comptable

Periodista de premsa escrita

Dentistes, odontòlegs

Periodista, director d'edició

Detectiu privat, criminòloga

Periodista, organitzadora d'esdeveniments

Dietista, formador de manipuladors d'aliments

Periodista, redactora

Director financer

Periodista, redactora de revista

Director tècnic i de producció, enginyer químic

Periodista, responsable gabinet de premsa

Divulgador
d'economia
comunicació, docent

en

mitjans

de

Podòlogues

Documentalista

Policia local

Documentalistes

Presentadora de programes de TV

Economista, cap del departament de comunicació

Procuradora

Editora

Professor d'alemany, filòleg

Educadora social, tècnica dinamitzadora cultural

Professor de filosofia a domicili

Entomòleg

Professor de llatí

Estadístic

Professor universitari

Farmacèutica

Professora d'educació física

Farmacèutica hospitalària

Professora de francès en educació secundària

Farmacèutica, assessora tècnica de fabricació de
reactius per a laboratoris
Farmacèutica, comercial en departament de
recursos humans
Filòloga (hispàniques), professora universitària

Professora de química en educació secundària i
directora de centre educatiu
Psicòloga de seguretat viària
Psicòloga, consultora de temes d'igualtat i
interculturalitat
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VÍDEOS D’OCUPACIONS
Filòsof, gerent fundació ètica empresarial

Psicòloga, departament de formació de directius
de banc

Físic

Psicòloga, professora universitària

Fisioterapeuta

Psicòloga, tècnica de recursos humans

Gerent de recursos humans

Psicòloga, terapeuta familiar

Guionista de TV

Psicopedagoga, responsable de recursos humans
Químic, assessor de gestió de qualitat medi
ambient

Historiadora d'art, tècnica de museus
Informàtica, administradora de sistemes de xarxa

Químic, tècnic de sanitat ambiental

Enginyer de telecomunicacions

Realitzador de televisió

Enginyer electrònic

Sociòleg, coatch

Enginyer informàtic

Tècnica d'intermediació laboral

Enginyer
informàtic,
extraescolars

mestre

d'activitats

Tècnica de promoció d'ocupació

Inspector d'hisenda

Tècnica de sala de gimnàs

Inspectora de tributs de la Generalitat Valenciana
i docent

Tècniques d'estudi de mercat

Investigadora, matemàtica

Tècnic superior de desenvolupament local

Cap de servei de planificació de la Diputació

Tecnopedagoga

Mestra d'audició i llenguatge

Traductor

Mestra d'educació especial

Turisme, agència de viatges
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