Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
metro Diagonal (on va viure metge
insigne). Ofereix despatxos en finca
senyorial a metges no cruenta
(Psiquiatres, Estètica, Dermatòleg,
Família). Secretària, wifi, a/c
independent, agenda etc.
Marga
661 303 069
Centre a les Corts homologat
pel Departament de Salut
Cerca professionals de la salut, per
compartir despatxos en mòduls de
matins i/o tardes. Despatxos adaptats i
equipats, confortables, espaiosos i
amb llum natural. Tots els serveis
bàsics inclosos, wifi i AC. 15 línies de
bus, Trambaix, metro L3 i L5.
Santiago
6 08 534 532
info@barnapsico.com
Es ven clínica oftalmològica
a Amposta
270 m + 50 m entrada, ascensor
propi, quiròfan (microscopi Zeiss de
sostre, facó, instrumental quirúrgic,

pulsosimetre, ecg, desfibrilador).
Centre de revisions de carnets en
funcionament.
Dr. M. Forcadell
610 342 187
mforcadells@gmail.com
Es traspassa centre de
medicina en funcionament
185 m2. Vallès Oriental. Concert amb
mútues, UNESPA, CatSalut i privats.
Traspàs. 70.000 €, inclou material,
aparatologia, mobiliari, base de
dades, programa de gestió, etc.
Ricard
6 36 626 423
Lloguer de despatx per a
consulta mèdica
A la 1a planta de Corachan 2. Espai
lluminós i tranquil de 28m2,
aproximadament. Hi ha una petita
recepció + despatx + sala
d’exploració. Aire acondicionat.
Sales d’espera diàfanes en zones
comunes totalment renovables.
Preu a convenir.

Elisabeth
649 992 924
Lloguer despatxos coworking
Clínica exclusiva en ple
funcionament a Av. Diagonal a peu
de C/ ofereix amplis i equipats
despatxos coworking d’especialitats
mèdiques i sales àmplies per fer
cursos i workshop amb tots els
serveis complementaris agenda
on-line, wifi, etc. Possibilitat de
pàrquing. Bones condicions
econòmiques.
Sílvia
6 39 350 937
Es traspassa accions (36)
centre mèdic Granollers
Pl. de les Hortes, 5, local 11,
Granollers. Per jubilació es traspassen
36 accions en centre mèdic en ple
funcionament a Granollers.
Dr. Joan Roure
610 280 970
drroure@ cmsantacristina.com

S’ofereixen despatxos per
visita mèdica matins i tardes
Amb servei de secretaria, contestador i
gestió de correu electrònic. Situat al
costat de la plaça Molina. Preu a
convenir segons el nombre de dies i
hores (preu aproximat 150 tarda).
Pilar de Azpiazu
649 852 132

>>>
DIVERSOS

Boomerang-secretaria
telefònica
www.boomerang-secretariatelefonica.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 de 1,50 €/full.
Srta. Gemma o Manel
934 173 547
 934 213 487
boomerang2@movistar.es
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

>>>
HABITATGE

Apartament dúplex cantoner
a tres vents de 92 m2
Esterri d’Àneu. 3 habitacions dobles i
2 banys complets, cuina
independent equipada i rebost.
Armaris encastats en totes les
habitacions, parquet. Plaça pàrquing
i traster. Zona enjardinada i piscina
privades comunitàries. Llar de foc,
calefacció elèctrica (discriminació
horària).
Rosa M .
649 523 825
rmborrelm@gmail.com

>>>
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
S’ofereix auxiliar d’infermeria
Per treballar en consultoris o centres
mèdics. Disponibilitat matins.
Marllin Gualpa Avilés

mediviatges@med.es
www.mediviatges.com
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Més informació:
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6 69 204 872
marllin2001@yahoo.es
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, EUA).
M. Àngels Pellín
661 296 315
angipeco@hotmail.com
Assistent-recepcionista amb
experiència a l’entorn sanitari
Atenció a l’usuari a l’Hospital del Mar,
i més bon coneixement d’Office.
Català i castellà natius. Anglès bàsic,
francès mitjà. Àmplia experiència de
cara al públic. 54 anys.
Silvia
6 17 696 762
M’ofereixo com a recepcionista
sanitària amb experiència

He treballat amb un metge
reumatòleg i de capçalera durant
8 anys. Ara estic cobrant l’atur.
Incorporació immediata.
Esther
605 503 838
estevezarenos@gmail.com

937 592 097
conximarti.7@gmail.com

S’ofereix infermer freelance
com a extractor per a anàlisi
d’empreses
Vehicle propi. No importa distància.
Jaume Costa Col. 2873
649 700 469

S’ofereix per treballar en
centre mèdic o consulta
20 anys d’experiència multinacional.
Administrativa i atenció al client.
Responsable, organitzada, resolutiva
i polivalent. Gran motivació i
implicació a la feina. Català, castellà i
anglès. Disponibilitat immediata.
Carmina Garcia
607 607 115
carminagar23@gmail.com

Recepcionista/secretària/
administrativa
M’ofereixo per treballar en consultes
privades, clíniques o centres mèdics
com a recepcionista, secretaria/
administrativa amb experiència.
Informàtica, català, castellà, italià i
anglès (nivell mitjà). Disponibilitat
horària. Preferiblement zona
Maresme.
Conxi Martí
647 842 771

S’ofereix recepcionista
Per treballar en consulta mèdica o
centre mèdic, atenció al pacient,
agenda mèdica, gestió de mútues,
tasques de compres. Informàtica a
nivell usuari, bona presència amb
capacitat d’organització,
responsable, treballadora.
Disponibilitat horària.
Roser Martinez Singla
651 565 215
rmsaddison@hotmail.com

S’ofereix persona per
telefonista-recepcionista/
auxiliar administrativa
Bona presència, experiència, molt
responsable, metòdica i eficient.
Tracte amb el públic. Atenció
telefònica. Agenda visites.
Incorporació immediata a temps
complet.
Eva Berenguer Rodríguez
615 022 675
evabere56@gmail.com
Busco feina per a la recepció
en consultori mèdic o clínica
Horari de tardes. Experiència en
gestió administrativa i atenció al
client en un club esportiu.
605 241 856 (matins).
Recepcionista i auxiliar
de clínica
S’ofereix recepcionista i auxiliar de
clínica amb experiència i
disponibilitat horària, tasques
administratives, tracte amb els
pacients, agenda, arxiu d’històries

clíniques. Persona eficient, amable,
puntual. Experiència amb mútues.
Núria Pichel Martínez
651 682 640
nuri6070npm@gmail.com
Dona 51 anys s’ofereix per
treballar com a
administrativa/recepcionista
En centre mèdic o consulta privada.
M’agrada donar servei a les
persones. Responsable i metòdica.
Anglès nivell avançat. Ofimàtica: SAP,
MS Office. Disposició horària
preferentment de 8,30 a 17,30 h.
Olga
627 406 032
manroseta@gmail.com
S’ofereix per a telefonistarecepcionista / auxiliar
administrativa
Estudiant d’International Business.
Amb experiència prèvia
d’administrativa. Nivell Proficiency
d’anglès, amb català i castellà natiu.
Interessada a fer tasques

administratives, de recepcionista,
atenció al pacient, organització
d’agenda mèdica. Disponible als
matins.
Adriana Casas de Abadal
638 473 235
acasasabadal@gmail.com
S’ofereix telefonistarecepcionista i auxiliar
administrativa
Titulada auxiliar d’administració i
auxiliar farmacèutica. Preferència
feina de tardes, per estudiar als
matins. Experiència d’administrativa
en despatx privat i 2 anys en
farmàcia com a auxiliar. Per tasques
administratives, recepció, atenció
pacient, organització agendes. Nivell
natiu català i castellà, anglès nivell
mitjà.
Marta Codinach
696 762 323
marta.molinac91@gmail.com

Article complet a:
www.comb.cat

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

És adequat dir “un brot de salmonel·la”?
Hem d’evitar la confusió, pròpia de registres
informals o periodístics, entre el nom del microorganisme causant i el nom de la malaltia.
Per tant, en lloc de brot de salmonel·la, cal
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parlar de contaminació/infecció per salmonel·
les o, simplement, dir brot de salmonel·losi.
Sabeu per què? 

M. Antònia Julià Berruezo
Centre de Terminologia TERMCAT

