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Informe anual Infojobs ESADE 2017. Situació del
mercat laboral a Espanya

Els llocs de treball emergents estan totalment vinculats a la
innovació i a la tecnologia
S’ha publicat Informe Anual InfoJobs ESADE 2017 [ 

 on s’han analitzat leshttps://orientacion-laboral.infojobs.net/mercado-laboral-2017#.WvqdS2kru6w.twitter ]
tendències laborals més rellevants del mercat de treball a Espanya. Aquest anàlisi estudia els aspectes més
destacats relacionats amb l'ocupació a Espanya, com ara la contractació, els llocs emergents, els treballs amb
millors salaris, la transparència salarial i les soft skills més valorades per les empreses.

La Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els dos principals centres de generació de llocs de treball a
Espanya. Concretament Madrid amb 800.000 vacants  i Catalunya amb 740.000 aglutinen el 59% del total de
vacants ofertes per les empreses a tot Espanya, que significa un creixement del 17% respecte a l'any passat.

Actualment les empreses, a més de les aptituds, els coneixements o l'experiència dels candidats a un lloc de
treball, també valoren el que s'anomena habilitats personals o soft skills, les capacitats que tenen les persones
per enfrontar les diverses situacions diàries, tant en la seva vida personal com professional. D’ells les empreses
valoren sobretot la capacitat de treballar en equip, la capacitat de resoldre conflictes i problemes i la capacitat
de prendre decisions.

Els millors salaris se'ls emporten els llocs directius i els llocs de professionals molt específics. Cal destacar que
d’entre els 10 llocs de treball amb millor salari es situen 4 que tenen relació directa amb els estudis que
s’imparteixen a l’Escola Politècnica Superior:

Director de Projectes d’Enginyeria (2a posició)
Direcció informàtica (3a posició)
Arquitecte informàtic (8a posició)
Consultor SAP (10a posició)

Descaregar imatge
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Finalment destacar que la totalitat dels llocs de treball emergents més demandats es relacionen amb la
tecnologia i l’enginyeria.

Es consideren llocs de treball emergents aquells que tot just existien en el mercat laboral al començament de la
dècada. Solen tenir un baix nivell de competència i es converteixen en bones oportunitats d'ocupació en relació
al salari. A més, estan sempre molt vinculats a la innovació i a la tecnologia. Els principals llocs de treball
emergents consaolidats serien:

Programador mòbil
desenvolupador de solucions Big Data
Cloud Computing

Aquest any han destacat dos nous llocs emergents vinculats al món de l’anàlisi de dades:

Analista de dades: El 2008 amb prou feines es publicaven 200 ofertes i aquest últim any ha ofert 1.417
vacants. El seu nivell de competència és relativament baix i el seu salari mitjà brut és de 35.864 euros.
Data Scientist: La seva demanda ha esclatat en els últims 3 anys. Així el 2008 només es va publicar 1
vacant i el 2017 s'arriba als 584 llocs. Aquests llocs de treball gaudeixen d'un nivell de competència baix i
el seu salari brut mitjà és de 40.336 euros.

Així mateix existeixen llocs de treball emergents que segueixen el seu camí creixent en el mercat laboral:

Especialista en Ciberseguretat
Especialista en Agile / Scrum
Robòtica    
Especialista en User Experience
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