Petits anuncis
Cultura i societat
Petits anuncis

Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
hospital
Com a recepcionista
telefonista, tasques
administratives, amb
coneixements d'informàtica,
català nivell C i anglès nivell
mitja.
T eresa
6661 058 117
933 405 473
tmillan62@gmail.com
S’ofereix auxiliar de
Medicina Estètica
15 anys d’experiència, domini
d’aparatologia, reflexologia,
drenatge limfàtic,
quiromassatge,
radiofreqüència, cavitació,
LPG. Domini també idioma
rus.
Ksenia Ghvaberidze Alania
633 766 657
ketyge@hotmail.com
S’ofereix recepcionista per
treballar en consultori

mèdic
Experiència en atenció al
públic. Bona presència,
responsable, puntual i
compromesa. Castellà i català
natiu, francès i italià. Cursos de
psicologia infantil i
puericultura. Disponibilitat
horària matins i tardes
(excepte dijous tarda).
V irginia Bernal
676 777 041
virginia@virginiadrom.es
S’ofereix senyora com a
recepcionista en centre
mèdic/clínica dental
Experiència de 20 anys. Cap.
Coordinació gestió agendes,
software mèdic. Graduada
per la UAB Traducció/
Interpretació. Parlo 4 idiomes:
anglès, francès, espanyol i
català. Bona presència.
Habilitats socials i capacitat
comunicació. Actualment
treballant.

montcor47@gmail.com

S ilvia Noel
618 908 377
silvianoelb@hotmail.com

Auxiliar d’infermeria/
secretària per treballar
en consultori o centre
mèdic
Bona presència, responsable,
treballadora, bon tracte amb
el pacient, empàtica. Idiomes:
castellà, català, francès,
anglès. 14 anys experiència
hospital d’administrativa,
auxiliar. Disponibilitat total o
parcial immediata de matins i
alguna tarda. 49 anys.
A na
665 668 268
anamoraporta123@
gmail.com

Mostro el meu interès
per treballar com a
auxiliar/administrativa
en consulta mèdica
Estudiant de 3r curs
d’infermeria a Sant Joan de
Déu - UB. Em considero una
persona compromesa,
responsable i eficient, amb
ganes d’aprendre.
Incorporació immediata.
B erta Sanchez
687 675 131
berta.sanchez3@
gmail.com

Administrativa amb
experiència
en atenció al públic en
consulta privada i de
veterinària, m’ofereixo per
treballar mitja jornada.
Idiomes: anglès nadiu i italià.

S’ofereix auxiliar
infermeria/secretària
(Hospital Sagrat Cor)
Amb quinze anys
d’experiència en consulta
mèdica (C.M. Teknon).
Idiomes: català, anglès i

francès. Certificació de
Microsoft de cursos d’Access,
Excel, Word i PowerPoint.
Internet, SAP i auxiliar
dlínica. 50 anys. Incorporació
immediata. Disponibilitat
tardes.
Silvia
686 290 219
sperezcorreas@yahoo.es

>>>
UTILLATGES
Per jubilació es ven
Ecògraf Toshiba Tosbee
Amb sonda vaginal i
convex, videoimpressora
Sony, cardiotocògraf
Sonicaid FM5, colposcopi,
taula de reconeixement
ginecològic Masia, taula
auxiliar, microscopi
Olimpus, balança Seca amb
tallímetre, mobles despatx,
instrumental ginecològic.
629 059 433

Des del TERMCAT, us exposem una qüestió de terminologia
mèdica que considerem que pot ser del vostre interès

Article complet a:
www.comb.cat

Dolors Montes Pérez
Centre de Terminologia TERMCAT

Parlem de “drogues”
La forma anglesa drug es pot traduir en català de maneres diverses segons el sentit exacte amb què s’utilitza. En l’àmbit de la salut,
cal utilitzar en cada cas les formes més precises i més acostades als usos dels experts.
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Segons el cas, drug pot equivaler en català
a fàrmac, o bé a medicament. També de vegades drug s’utilitza amb el sentit de principi actiu. 

Podeu consultar les fitxes d’aquests termes en el Cercaterm, el cercador terminològic del TERMCAT.

