Omar Marin Castell
Murada de Baix N 14 1 A
43550 Ulldecona (Tarragona)
Mòbil: 669.47.90.60
E mail: omar.marin.veterinari@gmail.com

DADES PERSONALS
- Nom i Cognoms: Omar Marin Castell
- Data de naixement: 16 de març de 1981.
- Lloc de naixement: Ulldecona ( Tarragona)
- Nacionalitat: Espanyola
- DNI: 47623555-P
- Telèfon: 977.72.08.23 / Mòbil :669.47.90.60
- E-mail : omar.marin.veterinari@gmail.com
- Carnet de conduir tipus: B1, A1

ESTUDIS REALIZATS
- Llicenciat en Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001-2006.
- Cursats dos anys de la llicenciatura de Farmàcia, Universitat de Barcelona, 1999- 2001.
- ESO i BATXILLERAT: Institut “ Sales i Ferré” (Ulldecona), 1.999

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
- 2006: Curs de cirurgia i anestèsia en animals exòtics. Organitzat per Cardiovet i realitzat a València.
- 2005: Curs pràctic de Veterinària en Rèptils .Organitzat i realitzat al C.R.A.R.C Centre de Recuperació d’Amfibis i
Rèptils de Catalunya.
- 2005: Curs d’urgències en clínica de petits animals. Organitzat per I.V.S.A, Universitat Autònoma de Barcelona.
- 2004: Curs de Medecina i Cirurgia Aviar. Organitzat per AVAFES, Universitat Autònoma de Barcelona.
- 2004: Curs d’alta i mitja muntanya , realitzat per Altitud extrem, S.L.L UNIÓ Excursionista de Catalunya i el
servei d’activitat física de UAB.
- 2003: Curs de Cures neonatals i pediatria en animals exòtics i salvatges. Organitzat per AVAFES, Universitat
Autònoma de Barcelona.
- 2002: Metodologia i pràctica en l’estudi de carnívors silvestres. NISSUS Centre de formació medi ambiental
(Palència).
- 1999: Superació del grau elemental de Música amb trombó de vares (proves realitzades al Conservatori De
Música de Tortosa).

INFORMÀTICA


Word, Excel, Access, Qvet, winvet, SPSS, EpiInfo, MS2, UFFDA i gran domini amb la navegació per Internet.

IDIOMES
- Català, llengua materna, ús habitual. Nivell C.
- Castellà, parlat i escrit perfectament.
- Anglès mitjà, parlat i escrit.

EXPERIENCIA LABORAL
- Treball pràctic a Clínica Veterinària Baix Ebre, de l’1 de juliol 2003 al 30 d’agost del 2003 i de l’1 juliol
2004 al 30 d’agost del 2004 . Jornada completa realitzant visites, cirurgies i formació pràctica.
- Treball pràctic a Ars Veterinària durant el més de Juliol- Agost del 2005 i Octubre- Novembre 2006.
Jornada complerta realitzant visites, i formació pràctica.
- Pràctiques de camp al Centre Veterinari Baix Ebre de l’1 de Juliol de 2006 al 15 de Setembre de 2006.
- Treball pràctic a CENVET, Hospital Veterinari de Gijón (Astúries) durant el mes de Desembre de 2006.
- Treball a jornada completa durant 2 mesos a EXOTICOSVET (Mallorca), clínica veterinària dedicada,
exclusivament, a animals exòtics i salvatges. Gener- Febrer del 2007.
- Treball a jornada completa al Centre Veterinari Baix Ebre durant més d’un any (Març 2007 fins Abril
2008), responsable del servei d’animals exòtics i ecografia en petits animals

QUALITATS PERSONALS
- Capacitat de treballar en equip
- Amb iniciativa.
- Flexibilitat.
- Capacitat de ràpida adaptació.
- Voluntat per aprendre.
- Concentració en el treball.
- Personalitat oberta y sociable.

INTERESOS I ACTIVITATS PERSONALS
Llegir, gran interès en la botànica, estudi i col·lecció de plantes i herbes medicinals, investigació en
projectes naturals, criador d’ocells, especialment agapornis, carolines, periquitos, cotorres de Kramer, canaris i
diamants de varies espècies (Gould, mandarin i degollats). Gran interès en fauna autòctona salvatge i
recuperació de fauna exòtica. Membre d’AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles especialistas en pequeños
animales)

