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PERFÍS DOS/AS AXENTES DE EMPREGO/AEDL 

  

 

Se pretendemos facer unha reflexión sobre o “perfil-tipo” dos Técnicos/Axentes 

de Emprego que prestan ós seus servizos na Rede de Técnicos, hai varios aspectos que 

deberíamos tocar: cal é a súa formación, tanto académica como de especialización a 

través de formación de Posgrao, e cal é a súa experiencia profesional no posto. 

Así pois, para abordar o perfil académico tipo dos/as Axentes de 

Emprego/AEDL, e tendo en conta a “fórmula aberta” da que parten as respectivas 

Ordes de convocatoria no tocante ás titulacións universitarias de acceso ó posto -nas 

que se establecen que “para seren contratados como axentes, as persoas candidatas 

deberán necesariamente ter superado con éxito os estudos de segundo ou primeiro 

ciclo de educación universitaria”-, obtivéronse datos daqueles axentes que 

completaron a ficha de “Formación” dentro da “Información do usuario” que a UPD 

ten na súa Web como espazo dedicado ó colectivo no momento da realización deste 

estudo en Marzo de 2009. 

Segundo os datos que constan nesta unidade, a rede de Técnicos está formada 

por 547 Axentes de Emprego/Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local dos que 

325 técnicos tiñan cuberto este campo, cos seguintes resultados: 

 

 Obsérvase unha maior presenza na rede dos titulados superiores fronte 

ós diplomados, case o 75% dos axentes son licenciados. 

 Dentro das Diplomaturas Universitarias, as máis comúns son a de 

Relacións Laborais/Graduado Social seguido da Diplomatura en 

Empresariais/ADE, o 31% dos restantes diplomados teñen estudos en 

titulacións diversas, sendo as máis representativas as de: 

 Enxeñería Técnica Agrícola (8%) 
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 Maxisterio (8%) 

 Enxeñería Técnica Forestal (4%) 

 Traballo Social (4%) 

 

 Polo que se refiere ós/ás licenciaturas, se ben a que conta con máis 

representación é a de Dereito cun 30%, o 52% da mostra ten titulacións 

vencelladas ó mundo da empresa; en concreto en CC.Empresariais/ADE 

o 27% e CC. Económicas o 25%, o cuarto grupo máis representativo son 

os/as Técnicos/as procedentes de CC. Políticas cun 5%. Ó fin, o 13 % da 

mostra procede doutras titulacións non mencionadas con anterioridade, 

sendo as máis comúns dentro destas as de: 

 Xeografía e Historia (2,82%) 

 Psicoloxía (2,5%) 

 Socioloxía (2,5%) 

 Pedagoxía (1,61%) 

 Psicopedagoxía (1,21%) 
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Titulación Media 

 

Diplomatura Universitaria Nº de Axentes 

Empresariais/ADE 25 

Relacións Laborais/Graduado Social 27 

Outras titulacións 23 

Total 75 
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Titulación Superior 

 

Licenciatura Universitaria Nº de Axentes 

Dereito 73 

CC. Económicas 63 

CC. Empresariais ou ADE 67 

CC. Políticas  12 

Outras titulacións 33 

Total 248 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

O seguinte aspecto a tratar é o relativo á formación superior en 

Master/Posgrao. Polo que á formación de especialización atinxe, dos datos que se 

posúen de 184 técnicos (Axentes de Emprego, Axentes de Emprego e 

Desenvolvemento Local e Unidades de Apoio) que completaron o apartado de 

formación de posgrado da súa ficha, unha vez unificados para o seu tratamento 

estatístico nunha mesma área de coñecemento Masters ou Posgraos de contido 

equivalente pero con denominacións diversas, podemos afirmar que a área de 

coñecemento que máis técnicos elixiron para profundizar na súa formación foron: 

Posgraos/Masters de “Axentes de Emprego/Axentes de Emprego e Desenvolvemento 

Local”, realizado polo 42% do colectivo analizado, seguido de “Prevención de Riscos 

Laborais”, 21%, e os relacionados con “Ordenación do territorio/Planificación e 

Desenvolvemento Local” que posúe o 11% da mostra: 
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Área de coñecemento Número de 
técnicos que 

o posúen 

Administración local 2 

Auditoría 2 

Axentes de Emprego/Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local 78 

Calidade 1 

Comercio Exterior 9 

Comunitario 3 

Contabilidade 1 

Cooperativismo 8 

Creación/Dirección/Xestión de Empresas 13 

Curso de Adaptación Pedagóxica (CAP) 7 

Dirección comercial e Mercadotecnia 3 

Economía 5 

Emigración 2 

Fiscal 12 

Igualdade 5 

Innovación 2 

M.B.A 7 

Master Triple Calidade, Medio Ambiente e Prevención de Riscos 
Laborais 

2 

Medio Ambiente/Xestión Ambiental 2 

Ordenación do territorio/Planificación e Desenvolvemento Local 21 

Orientación e Inserción Profesional 13 

Planificación e Xestión de Proxectos 2 

Prevención de Riscos Laborais 39 

Recursos Humanos 8 

Relacións Laborais/Dereito Laboral 11 

Xestión de Centros Comerciais Abertos 1 

Outros Posgraos ou Master 26 
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Rematando, o derradeiro aspecto a tratar é o relativo á experiencia profesional 
dos Axentes na súa entidade, se estamos ante unha rede composta por axentes con 
anos de experiencia no seu posto ou se, pola contra, estanse producindo novas 
incorporacións de membros. 

Tendo en conta os datos que se posúen a marzo de 2009, con datos de 303 
técnicos, os resultados obtidos son os seguintes:  

 
A maior parte dos/as axentes dos que se teñen datos, o 31% levan como 

axentes na súa entidade máis de 5 anos e menos de 10. Igual porcentaxe de 
representación, 30%, teñen tanto os/as que levan menos de dous anos como os que 
levan entre dous e cinco. Ó fin, a menor porcentaxe é a daqueles que levan máis de 10 
anos no posto. 

 
 
 
 

 

 

  
 


