Petits anuncis
CONSULTES
MÈDIQUES
Rbla. de Catalunya/
Mallorca
Centre Mèdic en
funcionament lloga amplis
despatxos, molt ben equipats,
tot nou, servei de recepció,
calefacció, aire condicionat,
telèfon, àmplia sala d’espera.
Matins i tardes.
T eresa
619 701 701
Lloguer despatxos
equipats
Zona Casanova/Diagonal.
Centre Mèdic en
funcionament lloga
despatxos equipats, telèfon,
aire condicionat, secretària,
servei de neteja, calefacció,
etc. Matins i tardes.
www.grupmedic.com
934 195 121
grupmediccasanova@
gmail.com

Despatxos mèdics
Zona Pg. de Gracia/Diagonal.
Amb tots els serveis es
lloguen de dilluns a dissabte.
Atenció secretaria 12 hores.
Anàlisis clíniques. Servei
d’infermeria. Neteja diària.
Informàtica. Personalització i
màrqueting.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
Despatxos a Barcelona
ZONA MÈDICA SL, empresa
especialitzada en gestió mèdica
disposa de despatxos propis a
Barcelona. Cobertura de dilluns
a divendres de 8 a 21 h.
Dissabtes: matins. Interiorisme,
creació i gestió de nous centres a
Barcelona i província.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
zonamedica@
zonamedica.es

Es lloga despatx mèdic
Sant Cugat. Zona estació,
recepció, calefacció, neteja,
secretaria. Mòdul matí o
tarda.
629 724 271
Serveis integrals de
Secretaria telefònica
CALLMED. Serveis integrals de
Secretaria telefònica. Recepció
de trucades personalitzada.
Gestió Agenda on-line. Sense
esperes telefòniques. Sense
costos addicionals. Atenció 12
hores diàries. URGÈNCIES.
CallMed.net
9 33 906 700
Despatxos mèdics amb
tots els serveis es lloguen
de dilluns a dissabte
A Barcelona, Tuset, 23-25.
Barcelona. 500 m2 de
consultes mèdiques
multidisciplinàries al cor de
Barcelona. Secretària 12 hores.

Anàlisis clíniques. Servei
d’infermeria. Aparcament
públic. Neteja diària.
Informàtica. Personalització i
màrqueting.
Sr. Gozzi
933 906 716
627 561 091
Consulta pediàtrica
Davant Clínica Sagrada
Família. Es lloga un despatx
matins o tardes amb tota la
infraestructura de suport.
Jaume Mas
6 77 400 040

Centre de Negocis
AGENDA
Centre al costat Hospital Clínic.
Lloguer de despatxos per
passar consulta. Tarifa:
hores-dia-mes. Centre
confortable amb àmplia sala
d’espera amb recepcionista. Es
porta agenda de metges,
secretariat telefònic. Ben
comunicat carrer Muntaner,
121, 1r 1a. 08036 Barcelona.
www.centrodenegocios
agenda.com
934 880 606
ofibarna@arrakis.es

Despatx en Centre Mèdic
Teknon
Neuròloga amb despatx en
propietat interessada en
contactar amb metges de la
seva especialitat o afins per
compartir consulta
preferentment a les tardes.
isabel.guell.lopez@
gmail.com

Lloguer de despatxos
mèdics a estrenar
Calvet, 30 / Diagonal /
Francesc Macià. Barcelona.
330 m2 d’instal·lacions. Tots
exteriors, decoració alt
standing, completament
equipats, a punt per treballar,
tots el serveis, tracte
personalitzat, recepció

trucades, agenda telefònica,
AA/CC ind, ADSL per
cable+wifi, etc. Últims
mòduls matí
o tarda. Bones condicions
econòmiques i facilitats accés.
Dr. Soler
606 376 797
A Gràcia s’ofereixen
despatxos per a
professionals de la salut
Centre barri de Gràcia,
cantonada Trav. de Gràcia.
Excel·lent comunicació. Des de
l’any 2002 estem treballant en
un molt bon ambient que
seguim mantenint. Sales
equipades, servei de secretaria
de 9 a 21 h. Espais
informatitzats, agendes,
Office, aire condicionat,
calefacció. Molt bones ofertes
per mòduls de matins i tardes.
www.espaciosmedicos.com
932 183 919
625 477 117
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Lloguer de despatxos
Planta baixa a l’Av. Diagonal (Pl.
Francesc Macià). Centre mèdic
ofereix lloguer de despatxos
totalment equipats. Inclou: servei
de recepció (coordinació
d’agendes i trucades), sala
d’espera, telèfon, wifi, calefacció,
aire condicionat, servei de neteja,
instal·lacions de disseny i
confortables. Gran qualitat i preu
competitiu.
www.despachos
medicosbcn.com
935 500 106
686 413 105 (Marisa)
Consultori mèdic a estrenar
amb sortida al carrer
Al carrer Alacant, 26, baixos.
Immillorable situació a 25 m
dels consultoris de Clínica
Sagrada Família. 140 m2 tots en
planta. 6 boxs, més un de petit
d’urgències, equipats amb
l’última tecnologia.
Necessitaríem especialistes en
ORL, trauma, cirurgia, derma,
al·lèrgies o altres especialitats.
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Dr. Pere Català Robert
666 526 725
932 017 207
13228pcr@comb.cat
A Girona, es lloga consulta
mèdica en mòduls matí i tarda
Carrer Juli Garreta, 9, 2 pis (DEM).
A menys de 5 minuts estació de
tren. Comunicat amb servei de
TAC, ecocardiografia, ressonància
magnètica, laboratori d’anàlisis
clíniques i Clínica Girona. Zona de
despatx i zona d’exploració i zona
comuna amb altres consultoris.
6 36 222 583
972 206 175
660 449 889

A Balmes/Pàdua, al costat de
l’estació Pàdua de FGC. Situat al
barri de Sant Gervasi, es lloga
despatx, en centre
d’oftalmologia amb més de 50
anys d’activitat. Molt ben
comunicat per bus i metro. Preu
a convenir segons ús; despeses
de secretaria, telèfon, internet,
calefacció/aire condicionat i
consergeria de la finca, estan
inclosos.
Dr. A. Fernández Guardiola
6 16 461 211
15704afg@comb.cat

Per jubilació es traspassa
Centre Mèdic a la província
de Lleida
Rendiment excel·lent i
possibilitats de creixement.
696 456 540

Es traspassa Centre
Mèdic i Estètic
Amb diferents llicències per a
l’activitat. Al costat de tots els
transports. Es troba en ple
funcionament. Tenim concert
amb les diferents mútues de salut.
Conxita en horari de 15 h a 20 h
693 756 723

Es lloga despatx utilitzable
per a diferents especialitats
mèdiques

Es traspassa o ven per
jubilació centre mèdic
En funcionament, a Llinars del

Vallès amb visites mèdiques
generals i especialitats. Es fan
revisions de permisos de
conduir, armes i navegació.
M. José
677 687 672
Despatx en lloguer
Es lloga despatx per a diversos
metges a Pg. Bonanova, 75,
baixos. 122 m2. 1.500 €.
9 35 460 144
Lloguem despatx d’uns
14 m2 dins d’una consulta
Pg. Bonanova, 69, de Barcelona.
Amb 18 m2 d’espais compartits
dins edifici de consultes
mèdiques (consultoris de
l’antiga Clínica Dexeus), molt a
prop del Col·legi de Metges de
Barcelona. El preu inclou totes
les despeses (aigua, electricitat,
calefacció, aire condicionat i
impostos). Net de lloguer
mensual: 750 € (impostos
inclosos).
Jaume Riera
659 497 194

>>>
DIVERSOS

>>>
HABITATGE

Boomerang-secretaria
telefònica
www.boomerang-secretariatelefònica.es. Atenem trucades
en català i castellà, donem
hores de visita, des de 50 € al
mes. Altres serveis:
mecanografia per ordinador en
diversos idiomes, des d'1,50 €/
full.
Srta. Gemma o Manel
9 34 173 547
 934 213 487
boomerang2@movistar.es

Pis en venda
Pis cèntric a Gavà. Ben
comunicat, lluminós, apte per
a habitatge o consulta. 3
dormitoris, bany, cuina,
terrassa/solàrium.
Possibilitat hipoteca 650 €
mensuals.
655 540 237
676 987 442

Empresa de serveis
ENKASA. Empresa de serveis
ofereix personal
de servei domèstic, cuidadors
infantils i assistència
geriàtrica. Formació
individualitzada segons les
necessitats de cada llar.
932 056 239
638 929 953
638 929 955

Dos pisos en lloguer al costat
de l’Hospital de Sant Pau
Pis de 2 habitacions al
Guinardó, Reinaxença,
Horta - Guinardó. 60 m 2,
975 €/mes.
Pis de 3 habitacions acabat
de reformar al Guinardó,
Renaixença, Horta Guinardó, 84 m2, 1.200 €/
mes. Monapart
637 803 068
934 572 976
carol.torres@monapart.com
www.monapart.com

Petitsanuncis
anuncis
Petits
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
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TREBALL
Auxiliar d’infermeria,
recepcionista/
telefonista s’ofereix
Per treballar en consultori
mèdic. Informàtica, català
nivell C i castellà. Disponibilitat
horària. Experiència 14 anys a
l’Hospital de Barcelona i altres.
Rosa M.
6 76 574 239
933 339 226
rosamarcoc@gmail.com
M’ofereixo per treballar
en consulta mèdica
Tasques d’administrativa i
recepcionista. Disponibilitat
immediata. Amb experiència.
Maite
626 480 757
M’ofereixo per treballar
en consultori mèdic
Experiència en el sector i atenció al
públic. Bona presència, persona
resolutiva i responsable.
Disponibilitat horària.

Carme
616 848 627
Administrativa sanitària
S’ofereix per treballar en
consultes, centres mèdics i
hospitals, amplia experiència
en tracte al pacient i tramitació.
Responsable, seriosa i
polivalent, gran motivació i
implicació a la feina. Nivell C en
català, nivell mitjà en anglès,
domini informàtic.
L idia Girona
606 658 635
lidiagirona@hotmail.com
S’ofereix recepcionista/
telefonista/
administrativa
En consultori mèdic. Diplomada
en màrqueting. Màster
empresarial. Certificació en
Word, Excel i Access. Internet.
Català i castellà nadius. Anglès i
francès. Experiència:
recepcionista, teleoperadora,
administrativa. Total
disponibilitat horària.

Laura
625 261 050
lauritamolinap@hotmail.
com
S’ofereix psicoterapeuta
per treballar en consulta
psiquiàtrica, clínica o
centre mèdic
Professionalitat i
experiència. Orientació
teoricopràctica:
psicodinàmica. Titulada per
C.I.P. a Miami (Florida, USA).
M. Àngels Pellín
6 61 296 315
angipeco@hotmail.com

S’ofereix per treballar en
centre mèdic, clínica o
consulta
Resident a Pl. Bonanova,
mitjana edat. Bona presència
amb experiència en clínica
dental. Recepció, atenció al
pacient, agenda mèdica, gestió
de mútues, bancs, comptabilitat
i arxiu. Responsable,
comunicativa, organitzada,
educada i discreta. Flexibilitat
horària i disponibilitat
immediata.
M. Ángeles Canales
647 032 177
macgraus@gmail.com

Recepcionista/
administrativa/secretària
Àmplia experiència en atenció al
públic, responsable, capacitat
organitzativa, d’adaptació i bona
presència. Coneixements d’ofimàtica
i facturació. Nivell C de català,
anglès i francès. Alta motivació,
disponibilitat immediata.
Isabel Delgado Gallego
618 892 222

M’ofereixo com a
recepcionista sanitària
amb experiència
He treballat amb un metge
reumatòleg i de capçalera
durant 8 anys. Actualment estic
cobrant l’atur. Incorporació
immediata.
Esther
605 503 838
estevezarenos@gmail.com

Recepcionista i
administrativa de
consulta mèdica
Experiència en administració,
secretaria i recepcionista de centres
mèdics i consultes mediques.
Grans aptituds en tracte amb el
públic. Coneixements informàtica.
Responsable, disponibilitat
d’horari.
Rosa Coll
6 79 450 180
S’ofereix infermera per a
consultori mèdic o clínica
Amb experiència a consultes,
hospitals i residències.
Informàtica a nivell usuari.
Barcelona i rodalies.
M. Lluïsa González
600 086 474
S’ofereix secretària
recepcionista
Experiència laboral en recepció.
Gestió de mútues. Tasques
administratives. Responsable,
bona presència. Jornada
completa o mitja jornada.

645 932 727
Dona, 56 anys, m’ofereixo
per treballar en consulta
mèdica
Preferentment tardes, fent
tasques administratives i de
recepcionista, atenció al pacient,
organització agenda mèdica, etc.
Anglès nivell mitjà. català parlat i
escrit. Informàtica nivell usuari,
ordenada i metòdica. M’agrada el
tracte amb la gent.
M
 . José Rodríguez García
609 420 562
S’ofereix infermer
freelance com a extractor
d’anàlisi d’empreses
Vehicle propi. No importa
distància.
Jaume Costa Col. 2873
649 700 469
Auxiliar d’infermeria i
administrativa
21 anys. M’ofereixo per treballar en
centres mèdics i en consultes.
Experiència a nivell hospitalari,
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geriàtric i atenció al pacient.
Recepció trucades i agenda.
Bilingüe català i castellà. Bona
presència, molta capacitat de
treball i responsable. Disponibilitat
d’horari
A lba Amor
675 385 543
albaamorcastilla.97@gmail.
com
Ofereixo els meus serveis
com a administrativa i
atenció a pacients
en consulta mèdica a Barcelona.
Estudis superiors. Castellà i
català natiu. Anglès nivell B2.
Bona presència. Total
disponibilitat horària.
Incorporació immediata.
651 140 908
S’ofereix secretària mèdica /
treball administratiu
Amb idiomes i experiència en
consulta i centre sanitari. Busco
jornada completa. Envio

referències a petició i CV detallant
trajectòria.
6 60 381 698
mcbalay@gmail.com

conximarti.7@gmail.com

la recepció de consultori
mèdic
S’ofereix per treballar en
Àmplia experiència en atenció al
centre mèdic o consulta.
públic (10 anys a la recepció d’un
Àmplia experiència laboral
centre de fisioteràpia familiar).
Estàs buscant una persona
Preferentment Baix Llobregat.
Català, nivell “C”. Castellà, escrit i
responsable amb experiència? Tasques administratives i atenció al parlat amb correcció. Anglès, nivell
Sóc dinàmica, organitzada,
pacient. Informàtica, idiomes,
usuari. Disponibilitat horària i
comunicativa i empàtica. Tinc
control d’estocs i caducitats, gestió immediata.
experiència de més de 20 anys en
de mútues. Màxima confiança.
Núria
diferents laboratoris clínics, hospitals i Responsable, ganes de treballar i
660 584 114
932 371 747 (contestador)
consultes mèdiques.
fer-ho bé. Disponibilitat immediata.
w
Horari parcial o complet.
 ww.linkedin.com/in/
S’ofereix secretària/
francescaleón.
Montse
recepcionista amb
F rancesca León
606 456 518
experiència
6 58 129 707
xescaleon@gmail.com
Bona presència i bon tracte.
M’ofereixo per treballar en
centre de dia per a la tercera Experiència administrativa,
edat
S’ofereix secretària
comercial i atenció al client.
administrativa per treballar Disposo de carnet d’auxiliar de clínica, Castellà, català, anglès i francès.
en consultori mèdic. Amb
carnet de manipuladora d’aliments i
Persona responsable i sense
experiència. Informàtica, català, tinc experiència.
càrregues familiars. Disponibilitat
castellà, italià i anglès nivell
horària. Disponibilitat immediata.
615 405 082
dominguezleandra1@gmail.
mitjà. Disponibilitat horària.
699 499 476
com
Preferiblement zona Maresme.
C onxi Martí Salvador
S’ofereix per treballar
Interessada per treballar a
6 47 842 771/937592097
en consultes, centres

T'ajudem a
organitzar
l'aniversari de la

teva
promoció
Informa-te'n al
Departament de Congressos
congres@comb.cat
935 678 860
Amb la col·laboració de:
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mèdics i hospitals
Àmplia experiència en atenció al
client en l’àmbit comercial.
Responsable, resolutiva i
polivalent, gran motivació i
implicació a la feina. Domini
informàtic. Disponibilitat
immediata.
Elisa Pallarès
673 326 079
epallares51@gmail.com

consultori ginecològic com a
administrativa i ajudant amb el
tracte amb els pacients.
Interessada en qualsevol altra
especialitat per la meva formació.
Disponibilitat tardes.
Paula
679 807 020
paulahermosillabernal@gmail.
com

M’ofereixo per treballar en
consulta, centre mèdic
Tasques administratives i
recepcionista . Bona presència.
Idiomes: espanyol, italià (natiu),
anglès (mitjà) i català (l’entenc).
Ofimàtica a nivell d’usuari.
Michelina Renzulli
627 765 277

>>>
UTILLATGES

Estudiant 3r d’infermeria
s’ofereix per treballar en
consultori mèdic
Estudiant de 3r d’infermeria amb
experiència de 2 anys en

Colposcopi i monitor fetal
Preu: 1.000 i 200 €.
Dr. Valentí Badia Segura
6 47 842 663
drbadia@hotmail.com
En venda generador d’o3
OM-302 SEDECAL- 8000 €
Any 2015. Sense estrenar. En
venda per no desenvolupar aquest
línia de negoci.
932 018 106
paloma@checkvitae.com

