Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
amb un altre metge de medicina
general 6 mesos, fins a la
defunció del doctor el març del
2020. Tots dos amb consulta
privada i mútues.
605 503 838
estevezarenos@gmail.com
S’ofereix per treballar en
consulta mèdica
Com a recepcionista o
telefonista, tasques
administratives i auxiliar
d’infermeria. Informàtica. Català
Nivell C i anglès. He viscut a
Irlanda durant 4 mesos.
Incorporació immediata. Tinc
referències.
Montse
650 089 369
933 525 706
montsesosp3@hotmail.com
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

Secretaria/
recepcionista amb 16
anys d’experiència
Recepcionista, gestió
administrativa, idiomes,
informàtica, gestió de mútues,
atenció telefònica. Bona
presencia, eficient, tracte amb
el públic. Incorporació
immediata, disponibilitat
horària amb referències.
M. José
667 606 637
Cotelemo@gmail.com
Secretaria de direcció
s’ofereix com assistent
equip mèdic
amb suport visites, expedients
i organització congressos.
(diligent, empàtica i discreta),
amb vocació de servei i
abnegació. Estudis recents
d’AMD. Domini anglès, francès
i català (C1). Experiència i
formació assegurances
mèdiques amb terminologia
mèdica
Isabel Aguirre
647 545 936
www.linkedin.com/in/
isabel-aguirregarcia-68826820
M’ofereixo com a
recepcionista mèdic
Estudis i experiència

administrativa. Eficaç,
organitzada i do de gents.
Jornada completa o bé mitja
jornada. (preferiblement
matins).
Trucar a Sònia (45 anys)
628 644 309
spratsmoya@gmail.com
Auxiliar sanitària i
administrativa
8 anys en Consulta de
Ginecologia i Obstetrícia (Dr. M.
Caramés Nieto), 3 mesos en
Consultes Externes a la Clínica
Olivé Gumà. Domini del paquet
Office, programes de gestió
MNprogram i KHS, i ChipCard.
Català i castellà excel·lents,
Anglès intermedi. Bona
presència, resolutiva, sempre
amable.
Eulàlia Colomé Garriga
659 561 578
eulaliacolome@gmail.com
M’ofereixo com a
recepcionista i per
tasques administratives
en consulta mèdica
Vint-i-cinc anys d’experiència en
comptabilitat programa A3,
relació amb entitats financeres i
gestió d’agendes. Domini d’Excel.
Mònica
677 490 647
monicaescalza@gmail.com

S’ofereix com a
recepcionistaadministrativa en
consultori mèdic o clínica
Experiència: més de 15 anys en
empreses del sector sanitari.
Bones habilitats socials,
polivalència, resolutiva,
proactiva, empàtica i bona
atenció al client. Formació
Professional Tècnic Especialista.
Idiomes: català, castellà i anglès
(nivell mig).
M. Isabel Rubió
629 107 443
isi.mariol@gmail.com
Recepcionista,
administrativa
Amb 12 anys d’experiència en la
consulta del Dr. Francesc Collado
Roura. Atenció al pacient,
agenda, arxiu, gestió de targetes
de mútues i comptabilitat.
M. Àngels Collado
667 392 577
angelscroura@gmail.com
S’ofereix per treballar
com a administrativa,
recepció, i/o atenció al
pacient
Noia seriosa i responsable, amb
gran capacitat d’aprenentatge,
experiència en el tracte amb
persones. Nivell alt d’eines
ofimàtiques. Català nivell C,

Anglès nivell B. Disponibilitat
immediata.
Carla Garcia Carnicero
655 285 058
carla.arevalo4@gmail.com
Recepcionista /
telefonista
M’ofereixo per fer treballs
administratius i atenció
telefònica, per treballar en
centres mèdics i consultes
privades.
Maite
636 647 232
Busco treballar en
centres mèdics o
particular
Com ajudant, secretaria o
administrativa. Experiència en
administració i atenció al públic.
Les meves aptituds estan
potenciades en tasques
organitzatives, de gestió i
resolutives. Persona
comunicativa, dinàmica i
empàtica. Nivell alt d’ofimàtica.
Claudia
624 253 599
Si necessites
administrativa soc la
persona que busques
Amb experiència en el sector de
més de 14 anys. Coneixements
informàtics i facilitat

d’aprenentatge amb altres
programes específics.
Responsable, resolutiva i amb
una sòlida ètica de treball.
Lluïsa Cifuentes
645 807 823
lulucigar@gmail.com
Treball en consulta
mèdica
Titulada en turisme amb
experiència en tasques
administratives des de fa 20
anys, hostessa en diferents
esdeveniments i molta
empatia amb el públic en
general, s’ofereix per treballar
en consulta mèdica.
Eva Garcia Sureda
629 961 211
evaclaramax@yahoo.es

>>>
UTILLATGES
Es busca material per a
consulta oftalmològica
(làmpada de fenedura,
oftalmoscopi indirecte, caixa
de lents de proves,
frontofocòmetre, etc.).
Interessats escriure i ens
posarem en contacte.
fernandezfernandezg27@
gmail.com

Article complet a:
www.blogcomb.cat

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

Els termes més consultats del 2020
Quins diríeu que han estat els termes més
consultats durant 2020 en el web del
TERMCAT, ja sigui en el Cercaterm, els diccionaris en línia, els apunts terminològics,
les infografies o les notícies? Segurament
deveu pensar que els termes relacionats
amb la COVID-19, el SARS-CoV-2 i la pan-

dèmia, i ho encerteu. Però els nostres usuaris han fet un munt de cerques i consultes més, algunes de ben sorprenents...
Voleu saber quines? I, vosaltres, quines
consultes hauríeu fet? A l’article complet
hi teniu la resposta i una proposta. 

M. Antònia Julià Berruezo
Centre de Terminologia TERMCAT
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